جتاليات اخلط العربى
امتدادا لدور وزارة الثقافة امل�صرية ال�سـتكمال م�شــروعها الثــقايف البارز فى حميـطها املحـلى والعـربي والإقـليمى
والدوىل  ،مللأ الفـ�ضاءات الإبداعـية  ،وجتـديد التوا�صل بالإبداع الإن�ساين الرا�سخ يف كافة جماالت الفنون  ،ال
�سيما فن اخلط العربى  ،ولذا ف�إن ملتقى القاهرة الدوىل الأول لفنون اخلط العربى ميثل تظاهرة فنية وثقافية
�شاملة حتتفى بتجليات و�أ�سرار كافة فنون اخلط العربى عرب عدة فعاليات متنوعة  ،فللحرف العربى جتليات
فنية و�ضعته بني �أرفع الفنون الت�شكيلية  ،فهو ف�ضال عن �أنه �أحد فروع الفنون الب�صرية  ،ف�إن حروفه حمملة ب�أجل
املعانى و�أرفعها من كالم مقد�س و�أ�شعار و�أقوال م�أثورة  ،ومن هنا جاء االحتفاء بفنون اخلط العربى من خالل هذا
يلق فن من
امللتقى  ،فاخلط العربى هو �أحد الأدوات العريقة فى حفظ الرتاث الإن�سانى  ،وهوعنوان املعرفة  ،فلم ِ
الفنون فى الأمم القدمية ما لقيه فن اخلط العربى من الإكبار التقدير والإجالل  ،فقد كان العرب فى عهودهم
الزاهرة يعظمون قدر فنانى اخلط العربى  ،ويعدونه من �أجل الفنون  ،وقد بلغ تقديرهم للخط واخلطاطني
 ،درجة التقدي�س فقالوا فى ن�ش�أته �إنه وحى من اهلل  ،ولي�س من �صنع الب�شر  ،وكان كبار اخلطاطني ي�ستوزروا
فى ع�صر الدولة العبا�سية  ،ملا �أ�صابوه من العلوم والفنون واملعرفة  ،ف�أقبلوا عليه  ،ف�صار فنا عربيا خال�صا مل
يقلدوا فيه �أى �أمة من الأمم  ،ومل ي�سبقهم �إليه �أحد  ،فافتخروا به فى نرثهم  ،و�شعرهم  ،حتى �أ�صبح من يجيد
اخلط العربى من احلكماء  ،فا�شتهر الوراقون الذين كانوا ين�سخون الكتب وامل�ؤلفات قبل ظهور �أخرتاع الطباعة
 ،ولعل وزارة الثقافة بهذا امللتقى الدوىل ت�ستعيد مل�صر قواها الناعمة  ،وحتتفى بفن اخلط العربى وتكرم رموزه
الرا�سخني  ،وتتمنى جلميع امل�شاركني التوفيق .

�أ.د /عبد الواحد النبوى
						 			
2

وزير الثقافة
3

مرف�أ حب لهذا الفن
يف وقت ميوج بال�صراعات الإقليمية والدولية ،تربز الهوية ك�أحد دعائم ال�صمود �أمام هذه ال�صراعات ،ولأن
�صندوق التنمية الثقافية ،ي�ضع ن�صب عينيه� ،ضرورة احلفاظ على �إرثنا العربي النادر ،و�أهمية �أن تتوارثه
�أجيالنا ال�شابة ،دون �أن ي�ضيع �أمام التحديات التقنية املعا�صرة ،التي تعمل على اقتالع جذور االنتماء ،وت�سطيح
معنى ات�صال الفرع بالأ�صل.
لذا ت�أتي �أهمية �إقامة ملتقى القاهرة الأول لفنون اخلط العربي ،هذا الفن ،الذي تكاد رياح التغيري �أن تطاله،
لي�صبح يف متحف التاريخ ،وهو ما يجب �أن نقاومه بحر�ص و�إ�صرار ن�ستقيهما من �أهمية االعتزاز بفنوننا ،و�ضرورة
العمل لي�س فقط على احلفاظ عليها ،و�إمنا ال�سعي �إىل تطويرها ،والتعامل معها بر�ؤية معا�صرة ،لت�صبح قادرة على ا�ستيعاب �أمواج التغيري التي
�أ�صبحت من خ�صائ�ص عاملنا املعا�صر.
ً
�شابة تعمل على تقدمي مزيد من
و�إننا �إذ ن�أمل �أن ي�صبح هذا امللتقى مرف أ� حب لهذا الفن ،وجتمع ًا لفنانيه وع�شاقه ،بل ومدر�سة تخرج �أجيا ًال
�إبداعاته.
أ�سماء جديدة،
ومن الفعاليات امل�صاحبة لهذا امللتقى التي �سعينا �أن تكون و�سيلة للتحفيز على اكت�شاف مبدعني جدد ،ي�ضيفون �إىل �ساحته الفنية � ً
الإعالن عن م�سابقة تواكب انطالق امللتقى ،لكي ال تنح�صر �أهدافه يف جمرد االحتفاء بهذا الفن العربي الأ�صيل ،و�إمنا لل�سعي �إىل �إ�ضافة فنانني
جدد ،يلمعون يف �سماء هذا الفن الرفيع.
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معمارى /حممد �أبو �سعده
رئي�س قطاع �صندوق التنمية الثقافية
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ملاذا ( ملتقى القاهرة الدوىل لفنون اخلط العربى ) الآن ؟
�إنطالقا من دور م�صر امل�ؤ�س�س فى بنية احل�ضارة الإن�سـانية املبكرة  ،وت�أكيدا عـلى �أن م�صر دولة عظمى ثقافيا
 ،فالثقافة امل�صرية كانت و�ستظل دائما هى قاطرة التقدم والرقى فى خمتلف جماالت املعارف والفنون  ،ومن هنا
ت�أتى �ضرورة �إطالق هذا امللتقى للت�أكيد على هويتنا العربية والإ�سالمية  ،حيث ي�أتى اخلط العربى فى مقدمة
الفنون الرا�سخة باعتباره �أحد �أهم مكونات هويتنا العربية والإ�سالمية الإ�صيلة القادرة على التوا�صل مع الآخر
 ،و�إحداث الأثر الإيجابي لتقدمي ر�ؤية ثقافية جديدة  ،ذات م�ضمون ثقافى قادر على �إثراء مرحلة ما بعد
ثورتى ( 25يناير و 30يونيو) بزخم ثقافى وفنى نابع من تراثنا وح�ضارتنا العريقة وهذا ما ي�ؤكدة دوم ًا وزير
الثقافة ،وما حتر�ص عليه وزارة الثقافة ،متمثلة فى �صندوق التنمية الثقافية وجهود املعماري /حممد �أبو �سعدة
الذي بذل جهد ًا كبري ًا لإجناح هذا امللتقى ،لي�ؤكد �أننا ونحن نتطلع للحاق با�سباب الع�صر احلديث بزخمه العلمى
والتقنى م�ست�شرفني �آفاق امل�سقبل  ،ف�إننا فى ذات الوقت نتم�سك بكل تراثنا العربى الرا�سخ الأ�صيل  .ولعلنا بهذا
امللتقى ن�ؤكد على �أن فنون اخلط العربى تعرب عن حالة نادرة من حاالت الفن الب�صرى املعا�صر� ،إذ جنح مبدعوه
ــ منذ زمن بعيد ــ �إىل التجريد  ،و�أقاموا عالقات ت�شكيلية متفردة ما بني �سمو احلرف العربى و�شموخه  ،وقدرته
على املد والب�سط  ،واال�ستدارة واال�ستطالة  ،والت�ضاغط والتخلخل  ،وبني كتلة احلرف العربى امل�صمته  ،امل�شحونة
باحلركة  ،وبني الفراغ املحيط بها  ،فاحلرف العربى قادر على ملأ الفراغ ب�إقامة عالقاته املتفردة واملده�شة بني
الظل والنور  ،والكتلة والفراغ  ،واخلط واللون  ،فى تناغم مو�سيقى �صوفى حامل  ،يرتاوح بني الرهافة والرخاوة
والغالظة والقوة  ،فاحلرف العربى ميتلك طاقة هائلة على احلركة  ،لذلك ف�إن هذا امللتقى ما هو �إال نقطة �إنطالق
لبداية جديدة  ،يحدوها الأمل والتفا�ؤل والطموح  ،فى �إن تتنامى وت�ستمر  ،بجهودكم جميعا �ضيوفا وم�سئولني ،
مكرمني وم�شاركني  ،وهى دعوة للت�آخى والتكامل مع امللتقيات العربية ال�شقيقة فى دبى والكويت وال�شارقة واململكة
ال�سعودية و�سائر امللتقيات الأخرى لهذا ينطلق هذا امللتقى حملق ًا فى دورته الأوىل نحو �أفاق امل�ستقبل لي�ؤكد �أن
م�صر قادرة على �أن تتحدى كل طيور الظالم و�أفاعى الإرهاب الأ�سود ،لتعود م�شرقة مت�ألقة كما كانت دائم ًا .

عندما تقرر �إقامة �أول معر�ض دويل للخط العربي يف م�صر كان ذلك مبثابة �أحياء للرتاث احل�ضاري والثقايف لهذا
الفن �أ�سوة مبا يتبع للفنون االخري التي تنال كل رعاية و�إهتمام  ،وقد �سعد �أ�صحاب هذا اللون من الفنون وهو
اخلط العربي �إميا �سعادة .
ومل يكن غريبا �أن يحظي اخلط العربي بهذا االهتمام وتلك الرعاية خا�صة فى ظل النه�ضة الت�شكيلية التى
تدعمها وزارة الثقافة كجزء من �أهتمامها و�سيا�ستها الثقافية التي يرعاها ال�سيد وزير الثقافة والتي تتمثل يف
�صندوق التنمية الثقافية الذى يعمل علي حتقيقها بقيادة واعية خمل�صة للمعمارى /حممد ابو �سعدة
وقد كان اخلط العربي علي مر الع�صور واالزمان مواكبا ملا ت�شهده الأمة من ح�ضارات وثقافات وكانت �أنامل
اخلطاطني ت�سطر بحروف من نور نب�ض احلياة بكل الوانها االجتماعية والثقافية وال�سيا�سية والدينية متاما كما
كان اخلط العربي ل�سان �صدق مل�شاعر تلك النخبة من فناين م�صر والعامل
�إن احلياة امه ال ت�ستمر وال ميكن �أن يكون لها دور م�ؤثر فاعل فى احل�ضارة الإن�سانية بكل جوانبها �إال �إذا كان
للفنون ب�صفة عامة وللخط ب�صفة خا�صة جانب وافر من االهتمام والرعاية واهلل ن�س�أل �أن يوفق القائمني علي
هذا امللتقى وكذلك من �أ�سهم وي�سهم بو�ضع لبنه من لبنات ذلك الفن العربي اال�صيل ..
الذى يعد ل�سان حال الأمة وعنوان تقدمها يف جمال الفن واحل�ضارة

									
								

م�سعد خ�ضري البور�سعيدى
نقيب اخلطاطني

								�أ .حممد بغدادي
قومي�سري عام امللتقى
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اللجنة العليا مللتقى القاهرة الدويل الأول لفنون اخلط العربى
املعماري املهند�س /حممد �أبو �سعده

رئي�س قطاع �صندوق التنمية الثقافية

			
د .حنان منيب

رئي�س قطاع العالقات الثقافية اخلارجية

د� .إينا�س عبد الدامي

رئي�س قطاع دار الأوبرا امل�صرية

د� .أحمد عبد الغنى

رئي�س قطاع الفنون الت�شكيلية

�أ .حممد بغدادي

قومي�سري عام امللتقى

�أ .م�سعد خ�ضري

نقيب اخلطاطني امل�صريني

�أ .فكري �سليمان

�أمني عام نقابة اخلط العربي

�أ .حممد حمام

وكيل نقابة اخلط العربي

(مقر ًرا)

اللجان الفرعية
اللجنة العلمية.
جلنة الفرز واالختيار والتن�سيق العام.
جلنة العالقات العامة والإعالم.
جلنة الن�شر واملطبوعات.
اللجنة املالية.
جلنة التحكيم.
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الئحة النظام الأ�سا�سي مللتقى القاهرة الدويل الأول
املادة الأوىل:

تنظم وزارة الثقافة امل�صرية بجمهورية م�صر العربية ،متمثلة يف قطاع �صندوق التنمية الثقافية ،ملتقى القاهرة الدويل لفنون اخلط العربي
مبدينة القاهرة يف �شهر مار�س من كل عام ،بالتعاون مع النقابة العامة للخط العربي.

املادة الثانية :

تعقد الدورة الأوىل للملتقى بداية من  22حتى  31مار�س  2015بقطاع �صندوق التنمية الثقافية – جلمهورية م�صر العربية.

املادة الثالثة:

يهدف امللتقى �إىل:
تنمية الذائقة الفنية لدى املتلقى ،وربط الأجيال اجلديدة برتاثها الفني تاريخ ًيا و�إبداع ًيا من خالل املعر�ض العام والندوة العلمية وور�شالعمل.
الإ�سهام يف بناء ال�صورة احل�ضارية للفنون العربية والإ�سالمية ،والت�أكيد على هويتنا العربية ،وتقدمي �صورة �إيجابية للعامل كله عن ثقافتناالعربية من خالل حوار �إن�ساين خالق.
�إثراء املكتبة العربية وتنمية الوعي الفني والنقدي بالدرا�سات والأبحاث النظرية املت�صلة بفنون اخلط العربي من خالل الندوة العلميةالدولية.

املادة الرابعة :

ي�ضم امللتقى الفعاليات الأ�سا�سية التالية:
املعر�ض العام للم�سابقة بفروعها املختلفة.
املعار�ض اخلا�صة للمك َّرمني و�ضيوف ال�شرف.
الندوة العلمية الدولية ،وت�شمل عر�ض ومناق�شات الأبحاث مبحاورها املختلفة.
ور�ش العمل الفنية املتخ�ص�صة.

املادة اخلام�سة :

ينظم امللتقى فعالياته بامل�شاركة يف املجاالت الآتية:
التيار الأ�صيل للخط العربي ،ويق�صد به خمتلف الأنواع التقليدية للخطوط العربية ذات القاعدة بجميعالأ�شكال واالجتهادات املبتكرة يف التكوين.
وتت�ضمن التجارب الفنية اجلديدة يف خمتلف فنون ال�صور اخلطية كاحلروفيات
االجتاهات اخلطية احلديثة،َّ
ب�أنواعها املختلفة.
-الفنون التي ت�ستلهم احلرف العربي عرب و�سائط تقنية �أخرى كالأعمال اجلرافيكية والطباعة الرقمية.

12

املادة ال�ساد�سة :

يتم دعوة كل املبدعني وفناين اخلط العربي من م�صر وجميع دول العامل عرب موقع امللتقى الإلكرتوين.
يتقدم الفنانون الراغبون يف امل�شاركة الفردية يف امللتقى عرب املوقع الإلكرتوين على �شبكة الإنرتنت� ،أو االت�صال املبا�شر
ب�إدارة امللتقى مبقر قطاع �صندوق التنمية الثقافية بدار الأوبرا �أو بنقابة اخلط العربي بالقاهرة ،للح�صول على ا�ستمارة
امل�شاركة واالطالع على ال�شروط العامة وامل�شاركة الفردية بالأعمال الفنية ال تعني بال�ضرورة ا�ست�ضافة الفنان ،ويجوز
ملن يرغب يف احل�ضور على نفقته اخلا�صة امل�شاركة يف جميع الفاعليات دون �أدنى م�س�ؤولية على �إدارة امللتقى ،وي�شمل امللف
اخلا�ص للراغبني يف امل�شاركة على الآتي:
�أربع �صور �شخ�صية حديثة.
�سرية ذاتية فنية خمت�صرة للم�شاركة ،و�صور من بع�ض الأعمال ال�سابقة.
�صورة من �أهم الآراء النقدية والإعالمية التي كتبت عن الفنان و�أعماله.
بيان عن الأعمال امل�شارك بها الفنان على � ،C.Dأو عرب الربيد الإلكرتوين للملتقى مت�ضم ًنا مقا�ساتها.

املادة ال�سابعة :
الندوة العلمية الدولية:

حمددا يف كل دورة للملتقى عرب املحاور التي حتددها اللجنة
مو�ضوعا
يقيم امللتقى عرب فعالياته ندوة فكرية وعلمية تناق�ش
ً
ً
العلمية ،وتوجه اللجنة العليا للملتقى الدعوة �إىل عدد من الباحثني والنقاد والفنانني الرا�سخني وم�س�ؤويل الهيئات الفنية
والأكادميية ذات ال�صلة املبا�شرة بفنون اخلط العربي للم�شاركة يف فاعليات الندوة العلمية على امل�ستويني العربي والدويل،
بالإ�ضافة �إىل امل�شاركني من داخل م�صر.
وحددت اللجنة العلمية املحاور الرئي�سية للندوة الدولية لهذه الدورة على النحو التايل:
المحور األول � :إ�شكاليات اخلط العربي بني الأ�صالة والتطوير:
 -1دور اخلط العربي يف احل�ضارة الإن�سانية.
 -2تطويع اخلط العربي للتقنيات امل�ستخدمة.
 -3تطوير مناهج اخلط العربي ودور املجتمع املدين.
 -4م�شكلة �سوء اخلط العربي.
المحور الثاني  :ا�ستخدامات اخلط العربي يف الفنون الت�شكيلية احلديثة:
� -1أثر اخلط العربي على فناين �أوروبا.
 -2احلروفية بني التطوير والتغريب لفن اخلط العربي.
 -3النظم البنائية وجماليات اخلط العربي.
 -4اخلط العربي يف الفنون التطبيقية.
المحور الثالث � :أثر اخلط العربي يف �إثراء جماليات الفنون العربية والإ�سالمية:
� -1أثر اخلط العربي يف جماليات العمارة الإ�سالمية.
 -2دور فنان اخلط العربي يف ترميم الآثار الإ�سالمية.
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 -3تقنيات فن امل�صحف ال�شريف.
� -4أدوات وخامات كتابة اخلط العربي.

املكرمون:
َّ

وفقا للقواعد اخلا�صة التي تقررها اللجنة العليا للملتقى
يكرم امللتقى يف كل دورة
عددا من الفنانني الرا�سخني والباحثني ً
ً
على �أال يزيد عدد املكرمني على �أربعة رموز فنية �أو علمية.

املادة الثامنة :

جلنة التحكيم :

وفقا للقواعد اخلا�صة التي تقررها اللجنة العليا.
ُت�ش َّكل جلنة التحكيم من خم�سة �أع�ضاء يتم اختيارهم ً
مقرر من قبل �إدارة امللتقى للتن�سيق ،لي�س له حق الت�صويت.
ويعينَّ للجنة
تقوم اللجنة باختيار رئي�سها يف اجتماعها الأولُ ،
ٌ
وفقا للقواعد املقررة.
وتعترب قرارات جلنة التحكيم �سرية ونهائية وقاطعة وغري قابلة للطعنً ،

املادة التا�سعة
الجوائز :

مينح امللتقى درع امللتقى للفائز الأول وثالث �شهادات تقدير للفائزين يف كل فرع من فروع امل�سابقة على النحو التايل:
التيار الأ�صيل للخط العربي.
االجتاهات اخلطية احلديثة.
الأعمال اجلرافيكية والطباعة الرقمية.

ال�شروط العامة للم�شاركة :

ال تقبل الأعمال املن�سوخة �أو املطبوعة ،وعلى امل�شارك �أن يتقدم بالأعمال الأ�صلية يف االجتاهني الأول والثاين.
يجب �أال يكون قد م�ضى على �إنتاج العمل الفني �أكرث من عامني.
ال يتجاوز عدد امل�ساهمات لكل م�شرتك ثالثة �أعمال فنية.
ال يحق للأعمال الفائزة يف م�سابقات �أخرى امل�شاركة يف امللتقى.
ال يجوز للفنانني الذين اختريوا �ضمن ع�ضوية اللجان املعاونة �أو العاملني يف فاعليات امللتقى امل�شاركة ب�أعمالهم يف امل�سابقة ،و�إن كان يحق لهم
العر�ض خارج التحكيم.
تر�سل امل�شاركات الفردية على العنوان التايل بق�صر الفنون التابع لقطاع الفنون الت�شكيلية – �ساحة دار الأوبرا امل�صرية على نفقة امل�شارك ،ويعاد
�إر�سالها على نفقة امللتقى عرب الربيد ،وعلى ذات العنوان املر�سلة منه.
يف حالة و�صول العمل غري �صالح للم�شاركة ف�إن �إدارة امللتقى غري م�س�ؤولة عن تلفه �أو ت�ضرره ويحق للجنة الفرز واالختيار �أن ت�ستبعده.
ويحق للجنة االختيار والفرز �أن ت�ستبعد الأعمال التي ال تنطبق عليها �شروط امل�سابقة.
ال يجوز ا�ستعادة �أي عمل م�شارك يف امللتقى طيلة فرتة العر�ض ،على �أن تعاد الأعمال �إىل �أ�صحابها خالل  60يو ًما من نهاية املعر�ض.
قبول �شروط اال�شرتاك يعني االلتزام التام بكل ما ورد يف الئحة النظام الأ�سا�سي للملتقى.

املادة العا�شرة

تتلخ�ص مهامها كالآتي:
ي�شارك يف امللتقى ثالث جهات
َّ

قطاع صندوق التنمية الثقافية :

�ضيفا من �ضيوف امللتقى ،بالإ�ضافة �إىل املطبوعات ومكاف�آت جلان
يتحمل ال�صندوق تكاليف تذاكر �سفر وعودة عدد ()12
ً
التحكيم واللجان العاملة بامللتقى وتكاليف الدروع وحفل اال�ستقبال وعمل براويز للوحات امل�شاركة وتكلفة �إعادة اللوحات
عن طريق الربيد الدويل.

قطاع الفنون التشكيلية:

يوفر القطاع قاعات ق�صر الفنون بدار الأوبرا طوال فرتة امللتقى من يوم  22مار�س حتى  30مار�س  ،2015وما ي�سبقها من
�أيام كافية لتعليق وجتهيز وعر�ض اللوحات ،بالإ�ضافة �إىل ا�ست�ضافة ندوات اللجنة العلمية بقاعة الندوات بق�صر الفنون.
ويقوم القطاع با�ستقبال اللوحات امل�شاركة والإ�شراف على عمل الرباويز الالزمة لها و�إعادة جتهيز �إر�سالها بالربيد بالتعاون
مع جلنة الفرز واالختيار والتن�سيق.

قطاع العالقات الثقافية الخارجية:

يتحمل القطاع تكلفة �إقامة و�إعا�شة وانتقاالت عدد (� )15ضي ًفا من �ضيوف امللتقى من ال�سادة املك َّرمني والباحثني و�ضيوف ال�شرف ،و� ً
أي�ضا جميع
املكاتبات والدعوات للدول امل�شاركة ومرا�سلة ال�سفارات للدعوة والتعريف بامللتقى ،وخماطبة املك َّرم �أو املدعو �أو الباحث عن طريق �سفارتهم .
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�ضيف ال�شرف
			
الأديب /حممد املر

الأمارات

املكرمون
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الفنان الكبري /حممود �إبراهيم �سالمة

م�صر

الفنان الكبري /حممد حمام

م�صر

الأ�ستاذ الدكتور /عبد الر�ضا بهيتة 		

العراق

الأ�ستاذ الدكتور /را�شد دياب

ال�سودان
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رئي�س املجل�س الوطنى الإحتادى لدولة الإمارات العربية املتحدة.
 بد�أ حت�صيله الدرا�سي منذ مرحلة مبكرة من حياته ،بينما كان الأدب �أحد �أبكر االهتمامات التياحت�ضنها� ،سواء عرب نهم القراءة� ،أو بدئه حماوالت الكتابة يف �صنوف الأدب املختلفة خالل مرحلة
الدرا�سة ،بينما كان تردده امل�ستمر على املكتبات يف دبي� ،سلواه املف�ضلة� ،إذ مكنه من التعمق يف خمتلف
املو�ضوعات واملجاالت ،والتعرف �إىل عوامل الأدب العربي القدمي ،لتبد أ� مرحلة �أخرى من االفتتان
ب�سحر ال�شعر النبطي وبحور اللهجة املحلية ،ومل مينعه ذلك من االهتمام بالأدب الإجنليزي ودخول
كال�سيكياته ،مكو ًنا بذلك خمزو ًنا معرف ًيا كان له الأثر العميق يف كتاباته.
 �أنهى درا�سته الثانوية يف الإمارات و�أكمل درا�سته يف جامعة �سرياكيوز يف والية نيويورك الأمريكيةتخ�ص�ص علوم �سيا�سية.
 ح�صل عام  2006على جائزه الإمارات التقديرية للعلوم والفنون والآداب عن فئة الآداب.رئي�سا للمجل�س الوطني االحتادي ،وهو �أول �أديب �إماراتي
 يف  15نوفمرب  2011مت انتخابه بالتزكية ًير�أ�س املجل�س وثامن رئي�س له.
 �شغل رئي�س جمل�س دبي الثقايف من عام � 2004إىل عام  ،2008وحال ًيا نائب رئي�س هيئة دبي الثقافية،و�شارك من خاللها يف دعم النتاج الثقايف والفني املحلي ،وا�ستقطاب الربامج الثقافية والفنية العاملية،
م�سه ًما بالتايل يف حتويل دبي �إىل وجهة ثقافية من الطراز الأول ،تواز ًيا مع مكانتها االقت�صادية
والتنموية.
 �شغل عدة منا�صب منها رئا�سة حترير جريدة البيان ،اخلليج ،تاميز الإجنليزية ,مدير بنك ال�شرقالأو�سط ،رئا�سة جمل�س ندوة الثقافة والعلوم
وخ�صو�صا التي ت�صور الأجواء
أجنبية،
ل
وا
العربية
الت�شكيلية
 له اهتمامات يف اقتناء الأعمال الفنيةً
الطبيعية والرتاث املعماري يف دولة الإمارات العربية املتحدة و�سلطنة عمان.
 كما �أن له اهتما ًما بالتاريخ الربيدي لدولة الإمارات العربية املتحدة و�سلطنة عمان والعمالتوالتحف الإ�سالمية.
 �آخر اهتماماته الفنية هو حبه لدعم فن اخلط العربي من خالل دعم اخلطاطني واقتناء اللوحاتالفنية للخط.
 -قارئ نهم منذ نعومة �أظفاره ،ويندر وجود مثيل لثقافته املتنوعة امل�صادر.
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ضيف شرف الملتقى
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• ولد يف قرية امل�سلمية من �ضواحي الزقازيق عام 1919م.
• بد�أت عالقته بفن اخلط العربي يف الكتَّاب ثم املدر�سة الأولية ،واكت�شف موهبته مدر�س اخلط
مبعلمي القاهرة ف�أر�شده �إىل مدر�سة حت�سني اخلطوط امللكية حيث �صقل املوهبة بالتعلم على يد
الرواد الأوائل� ..سيد �إبراهيم ،وحممود ح�سني ،وعلي بدوي ،ور�ضوان ،وغريب ،وهواويني ،وم�صطفى
غزالن ،وحممد علي املكاوي وغريهم ..وكان �سيد �إبراهيم مثله الأعلى ،وقد �شجعه على احل�ضور ملكتبه
اخلا�ص وهو يف طريقه �إىل املدر�سة حيث �أطلعه على �أ�سرار فن اخلط.
• ح�صل على �شهادة املعلمني 1937م ،ونال دبلوم اخلطوط 1939م وكان ترتيبه الأول ،ويف �سنة
بدءا من االبتدائية
 1941ح�صل على دبلوم التخ�ص�ص والتذهيب ،ثم اجته �إىل التعليم اجلامعي ً
التي ح�صل عليها  1942وكان الأول على منطقتي القاهرة واجليزة ،ويف �سنة  1952ح�صل على
البكالوريو�س من كلية التجارة – جامعة القاهرة.
ً
خطاطا بوزارة العدل التي ا�ستقال منها ليلتحق باجلامعة ،ويف
مدر�سا باملراحل الأوىل ثم
• عمل
ً
�أثناء الدرا�سة مار�س اخلط ال�صحفي يف العديد من املجالت وال�صحف ،وعندما قامت ثورة  1952كان
رئي�سا لق�سم اخلط بجريدة الزمان ،فالتحق مبجلة التحرير �إىل �أن ت�أ�س�ست جريدة اجلمهورية
يعمل ً
رئي�سا لق�سم اخلط و�سكرتري حترير فن ًيا ،ثم نائ ًبا ملدير التحرير.
 1953فعمل بها وبجريدة ال�شعب ً
كما �أخرج الأعداد الأوىل من "كتاب اجلمهورية".
• �ألف �سل�سلة من اخلط للجميع يف �سبعة كتب متتالية ووا�صل كتابة امل�صحف ال�شريف بخط الن�سخ
للمرتني الثالثة والرابعة وكتب م�صح ًفا بخط الثلث مقا�س  ،35 × 50ويكتب حال ًيا امل�صحف ال�ساد�س
بخط الثلث �70× 100سم.
• كتب يف كثري من ال�صحف واملجالت موا�ضيع ومقاالت وتغطية ندوات فنية وحتقيقات ،وعند
مراجعة قانون نقابة ال�صحفيني تر�أ�س املطالبة بن�ص �صريح لقبول املحرر اخلطاط ع�ض ًوا ،وقد
ح�صل على الع�ضوية رقم  300عام 1955م.
• �شارك يف ندوات للخط يف م�صر واخلارج منذ 1968م ،كما ا�شرتك يف معار�ض جماعية ومنفردة
منها معر�ض يف الأوبرا  1998وق�صر ثقافة الزقازيق ،ومعار�ض ال�شارقة منذ 2001م ،و�شارك يف
جلنة التحكيم بها  ،2004ودعي �إليها ك�ضيف �شرف مللتقى ال�شارقة.
• وعودة �إىل الأ�صالة بعد ت�أثره باخلط ال�صحفي نال �إجازتني من تركيا على يد ال�شيخ ح�سن
جلبي .كما نال العديد من ال�شهادات واجلوائز منها جائزة امللك فاروق ودرع وزارة الثقافة وميدالية
معر�ض ق�صر الفنون ،و�شهادة وميدالية ملتقى املدنية خلطاطي امل�صحف ال�شريف.
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حممد حممود حمام عبد العال (حممد حمام) من مواليد حي عابدين بالقاهرة .1935/4/18
حفط القر�آن الكرمي مبدر�سة ال�سلطان احلنفي الإعدادية للأزهر واملعلمني ،وح�صل على �شهادتي
�إمتام الدرا�سة وحفظ القر�آن يف العام الدرا�سي .1947/46
عمل مبهنة اخلط وهو �صبي من عام  1947حتى افتتاح حمل خا�ص بحي عابدين عام  1953ومن
خالله التحق مبدر�سة اخلطوط وح�صل على الدبلوم عام .1960/59
عمل بالتليفزيون امل�صري  1959قبل افتتاحه حتى عام  1961و�أن�ش أ� ق�سم اخلط ،وكان �أول رئي�س
لق�سم اخلط.
عمل بجريدة الأهرام  1961حتى  1968وكانت حمطة هامة يف م�سريته الفنية وح�صل على ع�ضوية
نقابة ال�صحفيني .1964
عمل باململكة الليبية بجريدة طرابل�س الغرب التابعة لوزارة الإعالم الليبية عام .1968
اختاره �شيخ اخلطاطني الليبي لعمل دورات تعليمية للخطاطني الليبيني والفنانني الت�شكيليني� ،أ�سفرت
عن تخرج ثالث دفعات بنجاح ،وكانت مدة الدورة عامني ،كان من ثمرها �إن�شاء معهد ابن مقلة للخط
ريا ،وقد �ساهم م�ساهمة كبرية يف �إن�شائه.
العربي الذي القى �إقبا ًال كب ً
عمل مبجلة �أكتوبر منذ �إن�شائها  1977وقدم ا�ستقالته .1979
عمل بجريدة �أبو ظبي  1979حتى  ،1982عمل مبجلة �أكتوبر من  1983حتى خروجه للمعا�ش ،1995
وظل يعمل بها حتى .2000
عمل بالتدري�س من  1983مبعهد اخلط العربي (باب اللوق) ،له م�ساهمات كبرية يف دعم اخلط العربي،
كع�ضو م�ساهم يف ت�أ�سي�س اجلمعية امل�صرية العامة للخط العربي وع�ضو جمل�س �إدارة و�أمني �صندوق.
كتب �أربع كرا�سات تعليمية للخط لدولة البحرين ،كتاب تعليم لغري الناطقني بالعربية للمملكة
املتحدة.
جائزة و�شهادة تكرمي من مهرجان املو�سيقى العربية واخلط العربي بدار الأوبرا .2003
اختري قومي�سري ملعر�ض فن اخلط العربي ببلغاريا  ،2002ودعته جامعة �صوفيا لإلقاء حما�ضرة عن فن
اخلط العربي بكلية الفنون اجلميلة باجلامعة ،ونال �شهادة تقدير ور�سالة �شكر من ال�سفارة امل�صرية
ببلغاريا.
�شارك يف معر�ض اخلط العربي الذي تقيمه م�صر يف فرن�سا � ،2010شارك يف امل�ؤمترات التي تقيمها
مكتبة الإ�سكندرية كباحث ورائد من رواد فن اخلط.
�شارك يف معر�ض اخلط امل�صاحب ملعر�ض الكتاب بفرانكفورت.
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ولد الأ�ستاذ الدكتور عبد الر�ضا بهية داود ح�سن الفرجاوي وامللقب "رو�ضان" يف بغداد عام ،1952
وتخرج من ثانوية قتيبة يف بغداد عام  ،1972بعدها �أكمل درا�سته اجلامعية يف كلية الفنون اجلميلة
بجامعة بغداد لينال �شهادة البكالوريو�س يف الفنون الت�شكيلية /الت�صميم عام  ،1976بعدها �أكمل
درا�سته يف املاج�ستري بجامعة بغداد من كلية الفنون اجلميلة يف ق�سم الت�صميم /الت�صميم الطباعي
بعام  ،1989وذلك عن ر�سالته املو�سومة (الأ�س�س الفنية للزخارف اجلدارية يف املدر�سة امل�ستن�صرية)،
ويف عام � 1998أكمل درا�سة الدكتوراه من نف�س اجلامعة والكلية عنوان الأطروحة "بناء قواعد
لدالالت امل�ضمون يف التكوينات اخلطية" ،والتي �شكلت منعط ًفا تاريخ ًيا يف �أ�صول وقواعد اخلطوط
على م�ستوى العامل ،وذلك مبا جاءت �أطروحته من �أفكار ور�ؤية خارجة عن امل�ألوف الفكري والإبداعي،
و�ضمن �صياغة جديدة ملفهوم اخلط والتكوين للحروف والأداء الإبداعي للخطاط ،وبعد ذلك انهالت
العرو�ض على الدكتور بهية لتقدمي حما�ضراته العلمية وفنونه الإبداعية ،ب�أرقى و�أف�ضل املنتديات
واجلامعات العاملية التي ُتعنى بالفن والإبداع يف اخلط العربي ،ليقدم بذلك جملة من الأعمال الفنية
التي �أحتفت املعار�ض وال�صاالت الفنية العاملية ،لتزخر بها �أمام املهتمني بالفنون العربية واخلط ،وكان
الدكتور رو�ضان قد بد أ� م�شواره الفني منذ نعومة �أظفاره ،حيث تنب�أ �أ�ساتذته ب�إبداعاته منذ �أن كان
طال ًبا يف الدرا�سة االبتدائية ،عندما فاج�أ �أ�ساتذته بخطه ور�سوماته �ضمن مادة الرتبية الفنية،
حيث كان مول ًعا بالر�سم واخلط ،وبعد ذلك تطورت قابليته الإبداعية يف الدرا�سة املتو�سطة ،ليقوم
بخط املزيد من الالفتات والألواح واليافطات ملدر�سته وزمالئه كم�شاركات ال �صفية يف مدر�سته ،بعد
ذلك �شارك الدكتور رو�ضان وهو طالب يف الدرا�سة الثانوية مبعار�ض املدار�س اخلا�صة بوزارة الرتبية،
ونال العديد من اجلوائز يف م�سابقات اخلط ،ثم �ساهم مبعار�ض على م�ستوى القطر وهو طالب يف
الدرا�سة الثانوية ،وبعد �أن ح�صل على البكالوريو�س تعني يف الدولة العراقية كمد ِّر�س يف مركز احل َِرف
وال�صناعات ال�شعبية التابع لوزارة الثقافة ،لينطلق عامل ًيا بجملة من الأعمال الفنية الراقية ،التي
كانت تقدمها وزارة الثقافة �ضمن منهاجها الثقايف لكربى امل�ؤ�س�سات الثقافية العاملية ،بعد ذلك انخرط
الدكتور رو�ضان يف �سلك التعليم اجلامعي ليتعني يف اجلامعة يف عام  1990بكلية الفنون اجلميلة /ق�سم
الت�صميم ،وقد ح�صل على لقبه العلمي كمدر�س م�ساعد يف عام  1990وبعد ذلك نال لقب مدر�س يف
 ،1994ثم نال بعد ذلك لقب �أ�ستاذ م�ساعد عام  1996من جامعة بغداد يف الفنون اجلميلة ،ثم حقق
الإجناز الأكرب لينال �أكرب لقب علمي يف العراق باخلط العربي وهو لقب الأ�ستاذية عام  ،2004ليكون
بذلك �أول خطاط يف ال�شرق الأو�سط �أو يف العامل ينال لقب الأ�ستاذية يف تخ�ص�ص اخلط العربي.
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مواليد مدينة وادمدين – ال�سودان
–  1978ح�صل على درجة ال�شرف املمتازة يف التلوين من كلية الفنون اجلميلة والتطبيقية
باخلرطوم.
–  1982ح�صل على �شهادة الأ�ستاذية يف الر�سم من كلية الفنون اجلميلة جامعة كمبلوتن�سي.
–  1984ماج�ستري يف التلوين ،جامعة كمبلوتن�سي.
–  1987ماج�ستري يف احلفر ،جامعة كمبلوتن�سي ،مدريد.
–  1991ح�صل على دكتوراه دولة بدرجة ال�شرف املمتازة يف فل�سفة الفنون الت�شكيلية ال�سودانية.
–  1999عمل �أ�ستا ًذا بجامعة كمبلوتن�سي (جامعة مدريد املركزية).
–  1999افتتح جالريي دارا للفنون الت�شكيلية ،بهدف توثيق الإبداع الت�شكيلي وتطويره يف ال�سودان.
– الكويت – .معر�ض جالريي باب اليمن – �صنعاء – معر�ض بجالريي بيت الفنون ،طرابل�س –
ليبيا – 2001 .معر�ض ثنائي باملجل�س الوطني للثقافة والفنون – الكويت:2000 .
– دار جالريي للفنون ،ال�سودان – املركز العربي للثقافة والفنون ،لبنان –1995 .مركز مايتي ريد،
والية كارولينا ال�شمالية ،الواليات املتحدة الأمريكية –1988 .قاعة بو�شهري ،الكويت�:1976 .ش
– معر�ض باملركز الثقايف الأفريقي بلندن .املعار�ض اجلماعية  –2001مثل ال�سودان يف بينايل
املحبة ب�سوريا.
– معر�ض الفن املعا�صر� ،أك�سبو ،بريوت ،لبنان� –2000 .آرتويل ،بريوت ،لبنان – .الفن العربي
 ،WIPOمعر�ض جنيف.
– �شارك يف بينايل جوهان�سبريج الدويل الأول للفنون الت�شكيلية ،جنوب �أفريقيا:1994 .
– �شارك يف بينايل هافانا الدويل ،كوبا:1993 .
– متحف هربرت جون�سون ،نيويورك (التعبريية الأفريقية احلديثة� ،أربعة فنانني �أفارقة).
– معر�ض الفن الأفريقي املعا�صر – �سكوير جالريي ،كوباجي ،لندن.
– متحف الفن العاملي� ،أ�صيلة ،املغرب.
 يعد الفنان را�شد دياب �أحد �أهم الفنانني الت�شكيليني ال�سودانيني ،نهل من الرتاث ال�شعبي ال�سوداين،وج�سده يف �أ�شكال فنية ع�صرية القت قبو ًال عرب ًيا وعامل ًيا ،كما �شكل ب�أعماله الفنية �شديدة االلت�صاق
ملمحا �أ�سا�س ًيا يف حركة الت�شكيل ال�سوداين .و يف العام � 2005أ�س�س مركز را�شد
بالبيئة ال�سودانية
ً
دياب للفنون باخلرطوم .املعر�ض الياباين ،املعر�ض اليوناين ،املعر�ض ال�سوداين ،معر�ض القرين ال�شامل،
الت�صوير الفوتوغرايف ،حما�ضرة �سعود الفرج.
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الدول امل�شاركة مللتقي القاهرة الدويل االول لفنون اخلط العربي وعددهم ( )14دولة وهم:
جمهورية م�صر العربية								
اململكة العربية ال�سعودية

ك�شف ب�أ�سماء ال�سادة الفنانني امل�صريني
امل�شاركني مبلتقى القاهرة الدويل الأول لفنون اخلط العربي
(�أبجدى)

الأ�سم

�أ�سم ال�شهرة

ابراهيم �أحمد بدر

�إبراهيم بدر

احمد ح�سني �أحمد حممود

�أحمد ح�سني ال�شيخ

احمد �سليمان �أحمد �شرك�س

�أحمد �شرك�س

احمد �سيد �أحمد بدوي

�أحمد عرابي

احمد عادل حممد �أمني

�أحمد عادل

احمد عبد الفتاح عبد املجيد

�أحمد الب�شلي

ال�سودان

احمد فتحي حممد ال�سيد

�أحمد الق�شريي

الكويت

احمد فوزي م�صطفي

			
اململكة الأردنية الها�شمية
					
دولة تون�س
اململكة املغربية							
الإمارات العربية املتحدة
دولة باك�ستان
دولة العراق
دولة ال�صني
لبنان
�سوريا

احمد حممد �أحمد ابو زيد

احمد ابو زيد

احمد حممود عبد العزيز �أحمد

�أحمد عبد العزيز

ا�سماعيل عبده حممد علي

�إ�سماعيل عبدة

�أ�سامة عبد العاطي عبد العزيز
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امل حافظ �أحمد

�أمل حافظ

انور بكري ح�سانني من�صور

�أنور الفوال
25

الأ�سم

�أ�سم ال�شهرة

الأ�سم
�أمين فريد

رم�ضان عبد املعطي عبد اهلل

رم�ضان احلادي

�إميان جل�شاين عبد املق�صود

�سعد حممد عبد ربه غزال

بالل خمتار �صالح عطية

�أ�سم ال�شهرة

بالل خمتار

جمال حممد عبد احلليم
جمعه �سعيد خمي�س حممد

�سيد م�صطفى مرجان
�صالح �إبراهيم ح�سن

حممد جمعه

�صالح ب�صله

طه عبد النا�صر

جودت �أحمد عبد املجيد

عادل �إبراهيم جمعه

ح�سام على ال�سيد علي

عاطف ال�صربوتي

ح�سانني خمتار عبد ال�سميع

عبد الوهاب حممد ر�ضوان

عادل جمعه

ح�سن زكي عطية �شحاته

ح�سن زكي

عبد الفتاح طه يون�س

عبد الفتاح

ح�سني عبد املبدئ حممد

ح�سني عبد املبدئ

عبد اللطيف حممد ح�سني

عبد اللطيف كلوب

حماده حممد عبد احلميد

حمادة الربع

ع�شماوي ح�سن االنور ابراهيم

ر�ضا االنور

خالد عبد الرحيم حم�سن

خالد �أبو حر�شة

عالء جاد

خالد حممد ال�سيد علي

خالد جماهد

على عليوة علي

خالد حممد ف�ؤاد

عمار �إبراهيم فرحات

خالد حمى الدين احل�سينى

عمر �صفاء رجائي يو�سف

رانيا حممد عبد احلليم

عليوة
عمر �صفاء

رانيا ال�شيخ

ر�شا قا�سم �شحرب
26

27

الأ�سم

�أ�سم ال�شهرة

الأ�سم

�أ�سم ال�شهرة

حممود رجب جعفر

حممود جعفر

فاطمة حممد الب�سيوين

فاطمة الب�سيوين

م�صطفى حممد خ�ضري

م�صطفي خ�ضري

فوزي �إبراهيم حممد

فوزي جلهوم

م�صطفى حممد عمري �سعود

م�صطفى عمري

فاطمة الزهراء جمدي توفيق «جتهيز فى الفراغ»

حممد �أبو الإ�سعاد فرحات
حممد �أبو املجد �أحمد �سليم

م�ؤمن ح�سن ال�شرقاوي
حممد �أبو املجد

حممد �أحمد �إبراهيم

نبيهه الألفي الألفي الرفاعي

نبيهه الرفاعي

نرمني �أحمد ماهر

نرمني ماهر

حممد �أنور حممد حممد املغربي

حممد املغربي

نورهان حممد

حممد ح�سن حممد العرت

حممد العرت

هاين حممد قطب

حممد حمدي �صالح الدين

حمدي العقاد

هبة اهلل �أحمد �أمني «جتهيز فى الفراغ»

حممد رم�ضان حممد

هبة عكا�شة

حممد علي جمعه

ه�شام طه �أحمد يو�سف

حممد علي خليل

عالء القا�ضي

حممد عي�سى عبد الرحمن

حممد عي�سي

حممد كمال ال�شاذيل عي�سى

ال�شاذيل

هاين �صرية

ه�شام طه

حممد حمفوظ حممد «جتهيز فى الفراغ»

حممد حممد العربي �إبراهيم

حممد العربي

حممود ال�سيد عبد العزيز
28
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ك�شف ب�أ�سماء ال�سادة الفنانني الأجانب
امل�شاركني مبلتقى القاهرة الدويل الأول لفنون اخلط العربي
(�أبجــــــــــدي)

الأ�سم
بلعيد حميدى
جمال بن�سعيد
حمدي عفيف طبارة
زاهدة �أكرم
�سعد فرحان عبد اهلل الفالحي
�سليم حميدى
عبد الرحمن نور حممد
عرابى �أبو بكر
عقي حميدي
على حممد ح�سن النجار
فاطمة ها�شم ذنون
فادى خالد �أبو ملحم
حممد �أ�شرف هريا
حممد على زاهد
حممد نور نور حممد
وانغ ت�شى يف
30

اجلن�سية
املغرب
املغرب
لبنان
�سوريا
العراق
املغرب
باك�ستان
�سوريا
املغرب
�سوريا
العراق
لبنان
باك�ستان
باك�ستان
باك�ستان
ال�صني

الفنانون امل�شاركون خارج التحكيم

الأ�سم

البلد

حممود �إبراهيم �سالمة
حممد حمام
م�سعد خ�ضري
فكري �سليمان
حممد بغدادي
عبد اهلل عثمان
ي�سري ح�سن عبد الرحمن
�صالح عبد اخلالق
جناة فاروق
د  /را�شد دياب
عامر بن جدو
حممود برجاوي
املركز الثقايف العراقي
حممد كامل
مهدي اجلبوري املركز الثقايف العراقي
يا�سر علوان العزاوي املركز الثقافى العراقي
في�صل �صبحى حممد �أبو عا�شور

مكرم ( م�صر )
مكرم ( م�صر )
م�صر
م�صر
م�صر
م�صر
م�صر
م�صر
م�صر
مكرم (ال�سودان)
تون�س
لبنان
العراق
العراق
العراق
الأردن
31

الفنانون امل�صريون

32

33

�إبراهيم �أحمد بدر «�إبراهيم بدر»
34

احمد ح�سني �أحمد حممود «�أحمد ح�سني ال�شيخ»
35

�أحمد �سليمان �أحمد �شرك�س «�أحمد �شرك�س»
36

�أحمد �سيد �أحمد بدوي «�أحمد عرابي»
37

�أحمد عادل حممد �أمني «�أحمد عادل»
38

�أحمد عبد الفتاح عبد املجيد «�أحمد الب�شلي»
39

�أحمد فتحي حممد ال�سيد «�أحمد الق�شريي»
40

�أحمد فوزي م�صطفي
41

�أحمد حممد �أحمد �أبو زيد «�أحمد �أبو زيد»
42

�أحمد حممود عبد العزيز �أحمد «�أحمد عبد العزيز»
43

�إ�سماعيل عبده حممد علي «�إ�سماعيل عبدة»
44

�أ�سامة عبد العاطى عبد العزيز
45

امل حافظ �أحمد «�أمل حافظ»
46

انور بكري ح�سانني من�صور «�أنور الفوال»
47

�أمين فريد
48

�إميان جل�شانى
49

بالل خمتار �صالح عطية «بالل خمتار»
50

جمال حممد عبد احلليم
51

جمعة �سعيد خمي�س حممد «حممد جمعة»
52

جودت �أحمد عبد املجيد
53

ح�سام على ال�سيد علي «ح�سن زكي»
54

ح�سانني خمتار عبد ال�سميع
55

ح�سن زكي عطية �شحاته
56

ح�سني عبد املبدئ
57

حماده حممد عبد احلميد «حمادة الربع»
58

خالد عبد الرحيم حم�سن «خالد �أبو حر�شة»
59

خالد حممد ال�سيد علي «خالد جماهد»
60

خالد حممد ف�ؤاد
61

خالد حمي الدين احل�سينى
62

رانيا حممد عبد احلليم «رانيا ال�شيخ»
63

ر�شا قا�سم �شحرب
64

رم�ضان عبد املعطي عبد اهلل «رم�ضان احلادي»
65

�سعد حممد عبد ربه غزال
66

�سيد م�صطفى مرجان
67

�صالح �إبراهيم ح�سن «�صالح ب�صله»
68

طه عبد النا�صر
69

عادل �إبراهيم جمعه «عادل جمعه»
70

عاطف ال�صربوتي
71

عبد الفتاح طه يون�س «عبد الفتاح»
72

عبد اللطيف حممد ح�سني «عبد اللطيف كلوب»
73

عبد الوهاب حممد ر�ضوان «عبد الوهاب ر�ضوان»
74

ع�شماوي ح�سن االنور ابراهيم «ر�ضا االنور»
75

عالء جاد
76

على عليوة علي «عليوة»
77

عمار �إبراهيم فرحات
78

عمر �صفاء رجائي يو�سف «عمر �صفاء»
79

فاطمة حممد الب�سيوين «فاطمة الب�سيوين»
80

فوزي �إبراهيم حممد «فوزي جلهوم»
81

حممد �أبو الإ�سعاد فرحات
82

حممد �أبو املجد �أحمد �سليم «حممد �أبو املجد»
83

حممد �أحمد �إبراهيم
84

حممد �أنور حممد حممد املغربي «حممد املغربي»
85

حممد ح�سن حممد العرت «حممد العرت»
86

حممد حمدي �صالح الدين «حمدي العقاد»
87

حممد رم�ضان حممد
88

حممد علي جمعه
89

حممد علي خليل «عالء القا�ضي»
90

حممد عي�سى عبد الرحمن «حممد عي�سي»
91

حممد كمال ال�شاذيل عي�سى «ال�شاذيل»
92

حممد حمفوظ وفاطمة الزهراء جمدى وهبة اهلل �أحمد �أمني  -جتهيز فى الفراغ «عمل جماعى»
93

حممد حممد العربي �إبراهيم «حممد العربي»
94

حممود ال�سيد عبد العزيز
95

حممود رجب جعفر «حممود جعفر»
96

م�صطفى خ�ضري
97

م�صطفى حممد عمري «م�صطفى عمري»
98

م�ؤمن ح�سن ال�شرقاوي
99

نبيهه الألفي الألفي الرفاعي «نبيهه الرفاعي»
100

نرمني �أحمد ماهر «نرمني ماهر»
101

نورهان حممد
102

هاين حممد قطب «هاين �صرية»
103

هبة عكا�شة
104

ه�شام طه �أحمد يو�سف » ه�شام طه»
105

الفنانون العرب والأجانب

106

107

بلعيد حميدى  -املغرب
108

جمال بن�سعيد  -املغرب
109

حمدي عفيف طبارة  -لبنان
110

زاهدة �أكرم � -سوريا
111

�سعد فرحان عبد اهلل الفالحى  -العراق
112

�سليم حميدى  -املغرب
113

عبد الرحمن نور حممد  -باك�ستان
114

عرابى �أبو بكر � -سوريا
115

عقي حميدي  -املغرب
116

على حممد ح�سن النجار � -سوريا
117

فادي خالد ابو ملحم  -لبنان
118

فاطمة ها�شم ذنون  -العراق
119

حممد �أ�شرف هريا  -باك�ستان
120

حممد على زاهيد  -باك�ستان
121

حممد نور نور حممد  -باك�ستان
122

وانغ ت�شى يف  -ال�صني
123

الفنانون امل�شاركون خارج التحكيم

124

125
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�أثر اخلط العربي فى جماليات العمارة الإ�سالمية (ك�سوة الكعبة امل�شرفة)

القيم اجلمالية يف اخلط العربي و�أثرها يف الفن املعا�صر

�أ�ستاذ م�ساعد دكتور  -نيفني حممد خليل م�صر

دكتور� /أحمد ح�سن الأبحر

يتم َّيز كل جمتمع من املجتمعات بفن من الفنون وجد يف التعبري احلقيقي عن روحه و�شخ�صيته وطموحه ،وا�ستمد منه روح االبتكار الالزم
لنه�ضته واخلط العربي كان هو الفن العربي الأ�صيل الذي يعرب ب�صدق عن الروح الإ�سالمي وطموحه و�آماله.
يعترب اخلط العربي �أحد اجلذور الأ�سا�سية الثالثة التى تفرغت منها الفنون الإ�سالمية ،وذلك بالإ�ضافة �إىل امل�سجد وامل�صحف ال�شريف،
وقد ظل يف الوقت نف�سه �أهم العوامل املحققة لوحدتها على اختالف الع�صور والأقطار ،كان لكتابة القر�آن الكرمي بخط عربي وتالوته يف
امل�صاحف والتعبد بذلك ف�ضل كبري يف �إعزاز �ش�أن اخلط العربي و�إجالله يف نفو�س و�أذهان امل�سلمني ،ومن ثم مل يقف �إعجاب امل�سلمني باخلط
عند حد قيمته اجلمالية والعلمية ،بل �صار يت�صل � ً
أي�ضا بالعاطفة الدينية ،وهكذا �صار امل�سلمون ينظرون �إىل اخلط نظرة �إكبار وتقدير
يتذ َّوقونه مبتعة روحية ،بالإ�ضافة �إىل اللذة اجلمالية.
خط الثلث من �أقالم اخلط العربي التى تعك�س م�ستوى الأداء العايل لأي خطاط ويقا�س مدى م�ستوى اخلطاطني مبدى متكنهم من كتابته،
وخط الثلث نوعان:
الثلث العادي  -الثلث اجللي.
بتعدد �صور حروفه ،وذلك ميكن اخلطاط من املفا�ضلة بني
الثلث
خط
ز
ي
ويتم
م�سافة،
من
قراءته
ميكن
حيث
والثلث اجللي معناه الكبري
ُّ
َّ
�صورها واختيار املنا�سب يف املكان املنا�سب مع عمل تباديل وتوافيق بينهما ،ويتميز � ً
أي�ضا هذا اخلط باملطاطية وطواعية حروفه بحيث
ي�ستفيد منه اخلطاط يف �شغل فراغات امل�ساحة بحرية ،كما �أن هذا اخلط من �أكرث ا�ستخداماته يف الأ�شرطة.
و�سوف يتناول البحث عدة نقاط ن�ستعر�ضها على الوجه التايل :عمارة البيت احلرام كتاريخ و�إبداع وتعبري روحاين.
�إلقاء ال�ضوء على �إبداع الفنان امل�سلم لفن اخلط العربي والزخرفة ،وهما من �أرقى الفنون الإ�سالمية التى متيز بها ال�صانع العربي املاهر،
وبخا�صة ال�صانع امل�صري وزخرفة ك�سوة الكعبة امل�شرفة لها �سمات خا�صة ،حيث حتف بها القدا�سة لت�صنيف �صفحات رائعة للفن الإ�سالمي
تبهر العيون وت�شرح القلوب حيث �شملت فنون زخرفة ك�سوة الكعبة ثالثة جوانب جتمعت م ًعا لتربز حما�سنها على �أكمل وجه حيث احلرف
مبا له من معنى ،و�شكل الزخارف مبا لها من وحدة الإيقاع املنتظم ،واللون الأ�سود مبا له من وقار التعبري الهادئ.
مراحل ت�صنيع ك�سوة الكعبة يف م�صر وانتقالها بعد ذلك �إىل ال�سعودية ...احتفالية ك�سوة الكعبة امل�شرفة "زفة املحمل".
�صورة الكعبة امل�شرفة يف عني الر�سام ال�شعبي ودور اخلط يف �أعماله الفنية.
الهدف من البحث:
�إلقاء ال�ضوء على قيمة اخلط اجلمالية وكيفية اال�ستفادة منها وتطويعها مبا يتنا�سب مع الأغرا�ض الوظيفية.
�إلقاء ال�ضوء على �إبداع الفنان امل�سلم لفن اخلط والزخرفة على �أ�شرطة ك�سوة الكعبة.
�إلقاء ال�ضوء على اخلطاط ال�شعبي (الر�سام ال�شعبي) ومدى ا�ستفادته من اخلط العربي وتطويعه مبا يتنا�سب مع �إبداعاته الفنية.
حدود البحث:
تقت�صر حدود البحث على ك�سوة الكعبة امل�شرفة ودرا�سة الأن�شطة الكتابية عليها.
عر�ض بع�ض مناذج لأهم �أعمال الر�سامني ال�شعبيني ب�صعيد م�صر ،الذين ت�أثروا بالكعبة امل�شرفة واخلط العربي يف �أعمالهم الفنية.
منهج البحث :املنهج الو�صفي التحليلي لبع�ض ال�شرائط الكتابية على ك�سوة الكعبة.

ا�ستطاع الفن الإ�سالمي مبقوماته اجلمالية ،وبخا�صة اخلط العربي �أن ي�ؤثر يف كثري من �إبداعات امل�صورين الأوروبيني املعا�صرين ،حيث
وجدوا مالحمة معي ًنا خ�ص ًبا لإثراء التجربة الفنية الإبداعية لديهم عن طريق اكت�شاف �إيقاعات احلركة الهند�سية يف الرتاكيب اخلطية
كما �شدهم ال�شرق بروحانياته وت�صوفه يف رحلة اال�ست�شراق الثانية "ا�ست�شراق املنهج اجلمايل" مثل امل�صورين "بيكا�سو" وموندريان "وبول
كلي" "وفازريللي" على �سبيل املثال ..فبيكا�سو "يلتقي مع (منهج) احلركة ال�شريطية للخط العربي" ،وهذا ما طبقه يف مرحلة التكعيبية
ً
حمافظا على النظرية اجلمالية للتكعيبية يف كثري من اللوحات.
التحليلية ،وبرغم �أنه انتقل �إىل عدة مراحل خمتلفة ف�إنه ظل
أ�سا�سا لإبداعه ،والذي تطور فيما بعد على يديه �إىل عالقات معمارية �أفقية ور�أ�سية (والتي ترمز
�أما "موندريان" فقد اتخذ �شكل املربع � ً
�إىل فكرة ال�صراع بني الأ�ضداد ،كاحلياة واملوت واخلري وال�شر والنور والظالم) يف منهج يدعو �إىل تامل عمارة ال�صورة واال�ستمتاع بالفراغات
الهند�سية املح�سوبة ،والعالقات بني اخلطوط الر�أ�سية والأفقية ،وهنا يلتقي "موندريان" مع الفنان امل�سلم و�إبداعاته يف اخلط الكويف املربع.
�أما "بول كلي" فقد ت�ش َّبع بالرغبة يف �إخفاء "الت�شبيه" لأنه اقتنع مبفهوم وحدة الوجود ،هذه الوحدة التي تربر لديه العمل على حتوير
الأ�شكال وتفريغها من خ�صو�صيتها ،التي تعرب فقط عن اجلوهر الوحيد امل�شرتط فيها كلها ،وكان لرحلته اال�ست�شراقية لتون�س وم�صر �أثر
كبري على تكويناته الهند�سية ،كما حاول اال�ستفادة من احلركة الهند�سية يف اخلط العربي يف لوحات �أخرى كثرية.
ويبقى "فازريللي" الفنان الأكرث ح�ضو ًرا يف ا�ستلهام اجلمالية الإ�سالمية يف اخلط العربي ،وتوظيف العالقات اجلمالية للمربع والدائرة يف
جمال اخلداع الب�صري.
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�أهمية اخلط العربي فى الفنون التطبيقية

اخلط يف اللوحة الت�شكيلية

د.م  /هبه حممد عكا�شة

د /را�شد دياب
مدير مركز را�شد دياب للفنون

ملخ�ص البحث:
�إن اخلطوط العربية من �أهم الوحدات والزخارف الإ�سالمية التي �ساهمت يف انت�شار الفنون الإ�سالمية وو�صولها �إىل العاملية ،حتى من
ال ي�ستطيع قراءتها ي�ستطيع �أن يتذوقها جمال ًيا وب�صر ًيا عندما يراها م�ستخدمة يف تزيني امل�ساجد والق�صور وامل�صحف ال�شريف وحتلية
املحفوظات والكتب و�أعمال اخلزف والزجاج واخل�شب والت�صميم الداخلي.
وذلك لأن اخلط العربي يعتمد جمال ًيا على قواعد خا�صة تنطلق من التنا�سب بني اخلط والنقطة والدائرة وت�ستخدم يف �أدائه فن ًيا العنا�صر
نف�سها التي تعتمدها الفنون الت�شكيلية الأخرى( ،كاخلط والكتلة) ،لي�س مبعناها املتحرك ماد ًيا فح�سب ،بل ومبعناها اجلمايل الذي ينتج
ً
ومرتبطا يف �آن واحد.
حركة ذاتيه جتعل اخلط يبدو ذا رونق جمايل م�ستقل عن امل�ضمون،
مظهرا من مظاهر اجلمال يف
وقد ارتبطت اخلطوط العربية بالعمارة الإ�سالمية وبكل جماالت الفنون التطبيقية ،وتعد اخلطوط العربية
ً
تلك الفنون التطبيقية الإ�سالمية .ولقد �ساهم اخلط العربي بو�ضوح يف مزج املجال اجلمايل والر�ؤية الب�صرية باجلانب الروحي والرتبوي
للإ�سالم احلنيف يف تلك الفنون التطبيقية.
م�شكلة البحث:
• قلة الدرا�سات يف املكتبة العاملية التي تو�ضح ا�ستخدام جماليات اخلطوط العربية يف املجاالت التطبيقية املتعددة من من�سوجات وخزف
وزجاج و�أثاث.
• عدم وجود تطوير دائم وبحوث دورية للدرا�سات املعنية بالفنون التطبيقية املنطلقة وال�شرائع الإ�سالمية والتي تتما�شى مع م�ستجدات
احلياة املعا�صرة ،وذلك يف جمال الفنون التطبيقية (الت�صميم الداخلي) بوجه عام واملن�سوجات بوجه خا�ص.
• قلة الدرا�سات التي تربط بني الفنون التطبيقية الذي ي�سعى �إىل حتقيق وظائف ومتطلبات اجتماعية وروحية �ضمن الإطار الت�شريعي،
وجماليات اخلطوط العربية من حيث البناء واحتفاظه بجماليات وقواعد الفن الت�شكيلي ،عند توظيفيها يف جماالت الفنون التطبيقية
بوجه عام واملن�سوجات بوجه خا�ص.
• اعتبا ًرا ا�ستخدام اخلط العربي يف جماالت الفنون التطبيقية (الت�صميم الداخلي) هو عبارة عن وحدات جمالية زخرفية جمملة
عن�صرا وظيف ًيا وبنائ ًيا ها ًما ،م�شار ًكا يف بناء وفل�سفة وت�صميم تلك املنتجات.
للأ�سطح فقط ،ولي�س
ً
هدف البحث:
• يهدف البحث �إىل درا�سة �أنواع و�أ�شكال بع�ض �أنواع اخلطوط العربية ،وتوظيفها بوجه عام واملن�سوجات ب�صفة خا�صة.
• يهدف البحث �إىل وجود تطوير دائم وبحوث دورية للدرا�سات املعنية بالفنون التطبيقية املنطلقة (الت�صميم الداخلي) بوجه عام
واملن�سوجات بوجه خا�ص.
• يهدف البحث �إىل وجود تطوير دائم وبحوث دورية للدرا�سات املعنية بالفنون التطبيقية من الثوابت وال�شرائع الإ�سالمية والتي
تتما�شى مع م�ستجدات احلياة املعا�صرة ،وذلك يف جماالت الفنون التطبيقية (الت�صميم الداخلي) بوجه عام واملن�سوجات بوجه خا�ص.
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مع �أن حركة ا�ستلهام اخلط العربي يف العمل الت�شكيلي قد �سادت يف العامل العربي ،وظهرت اجتاهات متعددة يف حماولة �إثبات الهوية القومية،
�إال �أن التجربة ال�سودانية ،متيزت بطابع خا�ص ،مل يوفق الباحثون والنقاد يف منحه حقه من التعريف والريادة على م�ستوى العامل العربي،
فقد بد�أ ا�ستخدام احلرف واخلطوط العربية عند الت�شكيليني ال�سودانيني منذ منت�صف الأربعينيات ،متزامنة �إن مل تكن �سابقة على ر�صفائهم
يف البالد العربية ،وهذا التميز ارتبط بواقع تطور الثقافة العربية الإ�سالمية ومتازجها مع الإرث والإيقاع الأفريقي ،ويذكر كثري من الفنانني
ال�سودانيني �أن من م�صادر �إلهامهم وتعلقهم بعن�صر احلرف ،ما يرجع �إىل مراحل بعيدة يف جتربتهم الذاتية يف مرحلة اخللوة وت�أثري ال�شرافة
كن�سق ت�شكيلي انتظم يف خميلتهم وعقلهم الباطني ،والبعد ال�صويف ،حتى �أن عملية الكتابة نف�سها كانت ممار�سة روحية متار�س بق�صد التربك
واحلفظ ،وي�ؤكد الربوفي�سور �أحمد الطيب زين العابدين عن �أثر احلرف العربي حيث ا�ستخدم خلدمة �أغرا�ض روحية وقائية ،كالتعاويذ
والربكات ،ولقد كان من الأو�سع انت�شا ًرا يف اخلطوط ال�سودانية خطوط كتابة الأحجبة ،وهي متار�س بخط عربي �سوداين ،انت�شرت يف غرب
ال�سودان مبنطقة دارفور بعد قيام املمالك الإ�سالمية ،وانت�شرت يف �أغلب �أنحاء ال�سودان.
اكت�ست احلروفية ال�سودانية بكل هذا الزخم من احل�س الوجداين ،وال�شاعرية واحلرية الإبداعية منذ بدايات احلركة الت�شكيلية ال�سودانية
احلديثة ،وكان للفنان عثمان وقيع اهلل دوره الرائد يف املحافظة على القيم اجلمالية التقليدية للحرف العربي يف �صياغة ت�شكيلية و�إح�سا�س
�شاعري حر ،وهو �صاحب اجتاه البعد الرابع يف اخلط العربي.
التجارب يف ا�ستعماالت احلرف العربي كانت بدافع م�شرتك جمع ه�ؤالء الفنانني ،وهو البحث عن هوية للوحة الت�شكيلية ال�سودانية من خالل
الهوية العربية الإ�سالمية ،بالإ�ضافة �إىل التجربة الذاتية لكل واحد منهم ،ومن هذه التجارب توطدت فكرة ا�ستلهام احلرف كعن�صر ت�شكيلي
ظاهرا يف �أعمال الفنانني املعا�صرين ،و�إن اختلفت مقدراتهم على ا�ستنطاق القيم اجلمالية الكامنة للحرف عند بع�ضهم� ،إال �أن
ال زال �أثره
ً
اجتهاداتهم تبقى م�ؤثرة يف التيار العام لتكثيف اخلربة اجلماعية لت�أ�صيل فكر قومي من خالل البحث املتوا�صل وظهور العديد من املحاوالت
اجلادة عند الكثري من الفنانني الذين ت�أثروا به�ؤالء الرواد.
يدخل اخلط العربي �ضمن ت�شكيل التكوين اللوين والتخطيط يف امل�ساحة البنائية للوحة ،وي�أتي يف حلظة من الزمن العتيق من عمق الذاكرة
ولطف االن�سياب والزوايا وانحناءات احلياة يف ج�سد املر�أة وال�ضوء املنعك�س على جدارية التاريخ والنيل وال�صحراء يف �أعمال را�شد دياب.
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ا�ستخدامات اخلط العربي يف الفنون الت�شكيلية احلديثة

جماليات اخلط العربي وزخارف التوريق فى العمارة الإ�سالمية بالأندل�س

د� .سامي بخيت عبد ال�صاحلني

د .نها �سيد حممد عفيفي

ريا لكي يت�صور
جزءا مه ًما من احل�ضارة احلديثة ،كما تعتمد ح�ضارتنا اليوم على الكتابة �إىل حد يتطلب من الذهن جمهو ًدا كب ً
ت�شكل الكتابة ً
�أي ح�ضارة م�ستقلة عن الكتابة ،وكان اخلط �أول مظهر من مظاهر الفن واجلمال الذي عني به العرب بعد �إ�سالمهم .وقد �سما اخلط �إىل مرتبة
عالية لتعامله مع حروف القر�آن منذ نزوله ،فتعاملوا مع اخلط بقد�سية حيث زينوا به امل�صاحف ،وزينوا �أماكن العبادة باللوحات اخلطية.
وقد �أخدت الكتابة يف التطور على مر الع�صور ،منذ القرن اخلام�س الهجري -احلادي ع�شر امليالدي .وارتبط اخلط العربي منذ ن�ش�أته بالعمارة،
ومنها ا�شتق يف زخرفة الفنون التطبيقية والت�شكيلية على خمتلف �أنواعها.
وقد بلغ اخلط العربي من ال�صالح للزينة ما جعل رجال الفن من امل�سيحيني يف القرون الو�سطى ويف ع�صر النه�ضة يكرثون من ا�ستن�ساخ ما كان
يقع حتت �أيديهم من قطع الكتابات العربية على املباين امل�سيحية ك�أ�شكال زخرفية ،كما بلغ من نفوذ اخلط العربي على الأوروبيني �أنهم قلدوه
حرف ًيا فنقلوا حروفه على �أنها جزء من النقو�ش.
ومل يغفل الت�شكيليون العرب والأجانب عرب التاريخ ،القيم الت�شكيلية للحروف ،بل �إن ا�ستلهام احلروف العربية كقيمة ت�شكيلية ورمزية يف
التطور احل�ضاري العربي يعد واحدة من �أبرز ال�سمات املميزة لهذا التطور ،كما جتاوز اخلط العربي الديار العربية والديار الإ�سالمية ،فقد
ا�ستخدمه الفنان "جيوتو" يف زخرفة لوحاته ،وا�ستخدمه الفنان الأملاين "هان�س هولبني" ،وقد ا�ستخدم اخلط العربي التجريدي داخل
ن�سيج لوحات فنانني �أمثال( :ماتي�س – بول كلي – بيكا�سو – كاندني�سكي).
وقد متيز اخلط العربي بعديد من الإمكانات الفنية املتنوعة ومواجهة م�شاكل ال�سطح الت�شكيلي ،وذلك عن طريق �إيجاد احللول اجلمالية –
حيث تظهر تلك احللول من خالل عديد من القيم الت�شكيلية والنظم البنائية.
تنوعا ال ح�صر لأ�شكالها و�أعدادها ،ومل يقف هذا التطور عند حد
وهكذا ا�ستمر اخلط العربي يف تطوره الفني حتى تنوعت �أ�ساليبه و�أنواعه ً
يف خمتلف الع�صور �إىل وقتنا هذا.

خرف" وهو الزينة وكمال ح�سن ال�شيء ،وهو علم من علوم الفنون
يت�ضح تعريف لفظ "الزخرفة" يف اللغة العربية يف ل�سان العرب من "الزُّ ُ
خمت�ص بالبحث يف فل�سفة التجريد والن�سب والتكوين واللون واخلط ،ويحتوي على جمموعة من العنا�صر الزخرفية منها هند�سية وطبيعية
وخطية.
ترتبط الزخارف بالعمارة الإ�سالمية ،وظهرت �أول زخارف للخط العربي يف قبة ال�صخرة بامل�سجد الأق�صى بالقد�س ويف اجلامع الأموي الكبري
يف بالد ال�شام يف الدولة الأموية ،ثم انت�شرت يف �سائر �أنحاء الدولة الإ�سالمية ،واكت�ست معظم �أ�سطح العمارة الإ�سالمية باخلط العربي،
عن�صرا زخرف ًيا مكم ًال
وبخا�صة امل�ساجد والق�صور ،ومع تطور فن العمارة يف القرن الرابع الهجري� .أ�صبح للزخارف دور رئي�س باعتبارها
ً
جلماليات املبنى.
يعد ق�صر احلمراء من الق�صور واحل�صون الأثرية مبملكة غرناطة بالأندل�س الإ�سالمية خالل القرن الرابع الهجري املوافق للقرن العا�شر
امليالدي من �أهم املعامل ال�سياحية ب�إ�سبانيا يف ع�صرنا احلايل .تفرد الق�صر بوجود اخلط العربي وزخارف التوريق من اجل�ص ،واجل�ص امللون
كك�سوة للجدران يف �أجزاء وا�سعة من الق�صر منها كتابات من الآيات القر�آنية والأدعية ،كذلك بع�ض املدائح والأو�صاف و�أ�شهرها �شعار بني
عباد" :ال غالب �إال اهلل" ،والتي اكت�ست بها معظم �أرجاء الق�صر خارج ًيا وداخل ًيا ،ومالحظة ذلك الت�أثري املتبادل بني العنا�صر املعمارية
والزخرفية.
متيز اخلط العربي بق�صر احلمراء ب�سمات ت�شكيلية عديدة ،من �أهمها الرتكيب البنائي للخط ،والوحدة الع�ضوية مع زخارف التوريق النباتي
يف تكوين ب�صري متكامل ،مما �أك�سبه طاب ًعا زخرف ًيا ً
مميزا عن �سائر اخلطوط الأخرى متيزت كذلك زخارف التوريق النباتي ب�أ�شكال ت�صميمية
متناغمة مع اخلط العربي ،وذلك يف نظام ت�صميمي عام قائم على نظريات هند�سية وريا�ضية ،جمع الق�صر ما بني �إبداع الفكر ومهارة التنفيذ
باخلامات املتنوعة وح�سن الإخراج ،لذلك يعترب ق�صر احلمراء دلي ًال على عظمة احل�ضارة الإ�سالمية وثراء فنونها يف تلك الفرتة من احلكم
الإ�سالمي بها.
يعترب اخلط العربي من الفنون التي �أك�سبت الفنون الإ�سالمية ال�شخ�صية املميزة لها ،كما �ساهم كذلك يف ت�أكيد هوية العمارة الإ�سالمية
و�إك�سابها طاب ًعا ً
مميزا عن باقي فنون احل�ضارات الأخرى ،هذا وجند اهتما ًما دول ًيا بهذا الفن لإعادته �إىل الظهور مرة �أخرى على ال�ساحة
الفنية باعتباره �أحد فروع الفنون الت�شكيلية بر�ؤية معا�صرة تربط بني املا�ضي واحلا�ضر وت�ؤ�صل جذور الرتاث العربي والإ�سالمي لأمة
�أبهرت العامل بعلومها وفنونها.
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الكتابة العربية يف الفن الت�شكيلي املعا�صر
فوزي �إبراهيم حممد ال�سيد �أبو جلهوم

�أ�سا�سيات ترميم امل�شكاوات الزجاجية
يف فرتة الع�صور الإ�سالمية – ع�صر املماليك
�أ .م .د .ماهر �إبراهيم حممد ال�صفتي

احلروفية اجتاه من اجتاهات الفن الت�شكيلي احلديث ,و ُيعترب هربرت ريد من �أوائل الذين �أطلقوا ُم�سمى احلروفية ,على �أنه االجتاه الفني
ومو�ضوعا �شكل ًيا للوحاتهم.
للفنانني الذين جعلوا احلرف منب ًعا لإلهامهم
ً
�إن احلروف العربية هي احلركة الت�شكيلية الوحيدة التي يجمع النقاد والباحثون على �أ�صالتها ,رغم اختالفها يف درجات قبولها ,فهي حركة
ال يمُ كن �أن تن�سب لغري الثقافة العربية الإ�سالمية� ,أي تنفرد بكونها ال ت�ستوحي �أو تت�أثر �أو تقتب�س من املدار�س واالجتاهات الفنية الغربية
الوافدة.
واحلقيقة �أن ا�ستخدام الكتابة العربية يف املجاالت الإبداعية الت�شكيلية يف العامل العربي ,مل يكن يف يوم من الأيام ظاهرة هام�شية ,رغم
االختالف يف م�ستويات جناحها ودرجات قبولها على امل�ستويني العام واخلا�ص ,بل رافقت يف تطورها مراحل ح�ضارة الأمة العربية يف جماالت
التعبري.
مطم�سا مييل �إىل الكال�سيكية� ،أو يتحرر من القيود وال�ضوابط ،يظهر
مقروءا ومرة
هناك �أ�شكال متعددة للحرف يف �أ�سلوب ا�ستخدامه ،مرة
ً
ً
صال مرة ومت� ً
على �شكل كتابات مخُ ت�صرة �أو جمرد حروف تندمج ب�ألوانها �أو تت�شاكل مع �ألوان ال�سطح ،منف� ً
صال �أخرى.
واحلروفية �أو اخلط العربي يف الفن تيا ٌر لي�س حمدو ًدا يف بلد �أو �إقليم عربي ،بل ينت�شر يف كل �أنحاء العامل الإ�سالمي ،ويعتمد على تنويع
�أ�شكال اخلط ومعاين الكلمات ،وذلك يف �سبيل �إ�ضافة �أبعاد فنية وجمالية ملُفردات اللون ،و ُيظهر الكلمة �أحيا ًنا وحيدة يف ف�ضاء غري نهائي� ،أو
�سابحة يف بحر من الألوان.
واحلروفية �أو اخلط العربي يف الفن تيا ٌر لي�س حمدو ًدا يف بلد �أو �إقليم عربي ،بل ينت�شر يف كل �أنحاء العامل الإ�سالمي ،ويعتمد على تنويع
�أ�شكال اخلط ومعاين الكلمات ،وذلك يف �سبيل �إ�ضافة �أبعاد فنية وجمالية ملُفردات اللون ،و ُيظهر الكلمة �أحيا ًنا وحيدة يف ف�ضاء غري نهائي� ،أو
�سابحة يف بحر من الألوان.

150

ازدهرت �صناعة امل�شكاوات الزجاجية يف الع�صور الإ�سالمية يف م�صر و�سوريا وبلغت �أوج االزدهار يف طريقة ال�صناعة والزخرفة على �أ�سطحها
من خالل الكتابات باخلطوط العربية املختلفة �سواء كان اخلط الكويف �أو الثلث وغريها من �أنواع اخلطوط ،كذلك ا�ستخدمت الزخارف
النباتية والهند�سية و�أنواع الطيور وتنوعت با�ستخدام الطالءات الزجاجية واملينا والتذهيب.
يزخر املتحف الإ�سالمي بعديد من امل�شكاوات التي �صنعت يف الع�صور الإ�سالمية يف م�صر و�سوريا ،والتي تعد من كنوز الع�صور الإ�سالمية ،وترجع
�إىل بع�ض املماليك الذين كان اهتمامهم بتلك ال�صناعات ينعك�س على �إنتاج امل�شكاوات التي حتمل �أ�سماءهم وكذلك �أ�سماء ال�صناع الذين قاموا
بتنفيذها ,عندما حدث االعتداء الغا�شم على املتحف الإ�سالمي يف  24يناير عام  ،2014والذي قام به بع�ض الإرهابيني من خالل تفجري
عربة مفخخة حمملة بكمية كبرية من املتفجرات ،نتج عنها ته�شم كثري من الأعمال الفنية ومنها الزجاج على اختالف الع�صور الإ�سالمية،
على �سبيل املثال ال احل�صر امل�شكاوات الزجاجية يف الع�صر اململوكي.
م�شكلة البحث:
تعر�ض كثري من الأعمال الفنية الزجاجية مبتحف الفن الإ�سالمي يف القاهرة للتلف ،على �سبيل املثال امل�شكاوات الزجاجية والتي تنتمي �إىل
ع�صور �إ�سالمية خمتلفة من حيث الت�أثري بالته�شم الكامل �أو الته�شم اجلزئي �أو بفقد جزء من �أجزائها .لذا يلزم �إعادتها �إىل كامل هيئتها
البنائية� ،أي �إعادتها بجميع مقوماتها الفنية من خالل ال�شكل اجلمايل والوظيفي.
جزءا ال يتجز أ� من زخرفة �أ�سطح امل�شكاوات الزجاجية �أ�صاب معظمها فقد جزئي �أو كلي.
الكتابات التي تعترب ً
�أهمية البحث:
يجب احلفاظ على تاريخ احل�ضارة الإ�سالمية من خالل ما متثله الأعمال الفنية املختلفة ومنها امل�شكاوات الزجاجية.
�ضرورة ترميم وحفظ و�صيانة وتقوية امل�شكاوات الزجاجية وتطبيق �أ�ساليب العر�ض املتحفي احلديث.
فرو�ض البحث:
بتطبيق الأ�س�س العلمية يف الرتميم ميكن �إعادة امل�شكاوات بكامل مقوماتها اجلمالية والوظيفية.
با�ستخدام قواعد اخلط العربي ميكن �إعادة ترميم الكتابات على امل�شكاوات الزجاجية.
حدود البحث:
يتحدد البحث يف ترميم امل�شكاوات الزجاجية التي على �أ�سطحها كتابات باخلط العربي ب�أنواعه املختلفة ،والتي فقدت بع�ض �أجزائها �أو كل
الكتابات ،والتي تعر�ضت للتلف مبتحف الفن الإ�سالمي يف القاهرة.
منهجية البحث:
يتبع البحث املنهج الو�صفي التحليلي.
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م�شكلة �سوء اخلط والكتابة
�أ /حممد رطيل
نظرا �إىل �أهمية وخطورة م�شكلة �سوء اخلط والكتابة لدى النا�س عامة والطالب خا�صة ،مما ي�ؤثر بال�سلب على الأداء ،ويرتتب على ذلك
ً
عديد من امل�شاكل ،فبالن�سبة �إىل الطالب يت�أثر ا�ستيعابهم لدرو�سهم ب�سوء خطوطهم وكتاباتهم ويت�أثر تقدير درجاتهم وتقديراتهم يف
االمتحانات بعدم و�ضوح خطوطه ،مما ي�صعب على امل�صحح قراءتها!
وبالن�سبة �إىل امل�صالح وامل�ؤ�س�سات يت�أثر الأداء ب�سوء خطوط وكتابات موظفيها� ،سواء يف املحاكم �أو الأق�سام التعليمية واجلامعية� ..إلخ ،بل
يحدث عديد من امل�شاكل ت�صل �إىل حد الكوارث �إذا تعلق الأمر بخط أ� يف تقرير هند�سي لبنايات خمتلفة �أو يف تقرير طبي �أو �صيديل �إلخ.
ومن امل�ؤكد �أن و�ضوح اخلط له بالغ الأثر يف ح�سن الأداء ،فال يلتب�س الأمر على القارئ �أو املنفذ ملا جاء يف التقارير املختلفة.
من هنا كان ال بد �أن يتحرك كل من يعنيه الأمر لدرا�سة هذه امل�شكلة ال�صعبة وا�ستعرا�ض �أ�سبابها ومظاهرها ،ثم العمل على �إيجاد حلول لها،
عاجلة و�آجلة ،وفق خطط مدرو�سة طموحة للق�ضاء على هذه الظاهرة التي ا�ست�شرت يف الآونة الأخرية ،بعد ظهور احلا�سب الآيل واالعتماد
يف الكتابة على الأقالم اجلافة التي يت�أثر اخلط بها.
و�أ�ستطيع تلخي�ص �أ�سباب امل�شكلة يف النقاط التالية:
عدم وجود معلم متخ�ص�ص للخط العربي يف مدار�سنا.
رداءة خطوط معلمي ال�صفوف الأوىل من املرحلة االبتدائية.
تزايد �أعداد الطالب يف الف�صول والقاعات ب�صورة كبرية.
�إ�صدار امل�س�ؤولني بالتعلم العام واجلامعي على الكتابة بالقلم اجلاف!
عدم االهتمام بالطريقة ال�صحيحة للإم�ساك بالقلم.
عدم االهتمام مبدار�س اخلطوط ومبعلميها ومناهجها.
عدم االعتماد ببع�ض خطوط الكمبيوتر املليئة بالأخطاء الفنية.
عدم االهتمام باخلط يف و�سائل الإعالم وهجر خطوط اليد واالعتماد على الكمبيوتر.
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املدر�سة احلروفية كمدخل لتنمية الإبداع
يف التعبري الفني
�أ .حممد حممد العربي – �أ .حمرو�س حممود
ال�شك يف �أن الفروق بني الأمم املتقدمة منها وغريها هي فروق يف مدى امتالك هذه الأمم �أو عدم امتالكها للعقول املبدعة ،فقد �أ�صبح الإبداع
هو املحك احلا�سم يف الإ�سراع بتقدم �شعب عن غريه يف جميع املجاالت ومنها العلوم والثقافة ويدل دالله قاطعة على تقدم �شعب �أو تخلفه كما
ميتد الإبداع من االخرتاعات واالكت�شافات العلمية عرب الإبتكارات والإبداعات الفنية الأدبية .
والإبداع يقوم على �أ�س�س عملية ،فهو ن�شاط �إن�ساين يت�سم بالوعي ،والتوجه يف جمال معني نحو هدف معني يتم جتاوزه �إىل �أهداف �أخرى
�سابقة هو �أكرث منها عمق ًا وفائدة و�أ�صالة.
فكل عمل جديد ي�ستطيع الإن�سان �صغري ًا �أو كبري ًا �أن يفعله فهو �إبداع ،فالإبداع ال حدود له وال نهاية فهو �أ�سا�س كل تطور فكل ما حولنا هو
نتيجة طبيعية للإبداع ،يف مدار�سنا و�شوارعنا وم�صانعنا وخمترباتنا يف كل مكان فالإبداع �شكل راق من �أ�شكال الن�شاط الإن�ساين و�صوره
خ�صبة من �صور ال�سلوك الب�شري ،فهو الطريق لتطوير الب�شرية ومنو الإن�سانية وتقدم العامل ب�أ�سره�(.أمل اخلليلي(� )2005ص)413
ولأننا جند �أهمية كبرية للخط العربي كمجال تراثي ميكن من خالله نقل فرع من فروع الثقافة الإ�سالمية للطالب وذلك بكونه �أحد العنا�صر
الهامة يف تلك الثقافة ،وكذلك ف�إن لوحات احلروفية قد تكون جما ًال خ�صب ًا للإبتكار بحيث يو�ضع الطالب يف م�شكلة وهي �إيجاد �صياغات
لكتابات خطية (ذات بعد جتريدي) �سواء كانت يف �إطار حرف واحد �أو يف كلمة �أو �أكرث من كلمة للتنا�سب يف �إطار هيئة �شكلية متثيلية معينة
ل�شئ معروف ،ولعل اختيار جمال الت�صوير لتطبيق ذلك الفكر الب�صري يف الكتابات قد يكون له مردود ًا �إيجابي ًا يف ذلك املجال الفني والرتبوي
ويتم تطبيق هذا الفكر الت�صميمي للكتابات اخلطية يف بناء ومعاجلة اللوحة الت�صويرية ،والبناء هو عملية �إن�شاء اللوحة الت�صويرية من
الأ�سا�س �أما املعاجلة فت�أتي لتداخل التقنية احلديثة للوحة الت�صويرية للحروفيات (.حممد العربي(� )2002ص)90
ومما �سبق يرى الباحثان �أنه ال ميكن �أن ينمو ويتطور الإبداع �إال عن طريق عمليات منظمة وخمطط لها م�سبق ًا �ضمن خطوط عري�ضة حتى
ي�صل �إىل قمة الإبداع ،ومنها الربامج واال�سرتاتيجيات التعليمية واملو�ضوعات اخلالقة املعينة على ذلك والقائمة على �أ�س�س علمية �صحيحة
معرتف بها وحمكم لها من خمت�صني ومعنيني.
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درا�سات حتليلية ملختارات من الأعمال الرتاثية املعدنية التي تعتمد على اخلط العربي

ورقة عمل للنهو�ض مبنظومة اخلط العربي

د  /تغريد  -د  /كرم م�سعد �أحمد

الفنان  /فكري �سليمان

يتناول البحث اخلط العربي يف امل�شغوالت املعدنية الرتاثية وذلك من خالل عر�ض لنبذه تاريخية خمت�صره للخط العربي ومدي ارتباط-
اخلط العربي بالقر�آن الكرمي  ،مما جعل هذا اخلط يرتبط يف �أذهان امل�سلمني بالتعبد وجعلهم ينظرون �إليه نظرة تقدي�س ف�أنت�شر اخلط
بانت�شار الدين الإ�سالمي  ،وكان للم�سلمني دور ًا كبري يف تطور اخلط العربي وتعدد �أنواعه  ،عرب تاريخ الدولة الإ�سالمية على مر الع�صور
فتعددت م�سميات ااخلطوط العربية التي ن�سبت ايل �أ�سماء املدن كالنبطي والكويف او �أ�سماء مبدعيها ،كالياقوتي اومقادير اخلط ،كخط
الثلث او �إىل الأغرا�ض التي كانت ت�ؤديها كخط التوقيع وخط الن�سخ كما �صنف البحث اخلط �إىل عائلتني ح�سب الأ�سلوب فمنها عائله
اخلطوط اجلافة وعائلة اخلطوط امل�ستديرة �أو اللينةوكان لهذا التنوع دور يف تكوين �شخ�صية احلرف العربي يف جمال ا�شغال املعادن
يظهريف عدد من االعمال الرتاثية التي تناولها البحث بالتحليل الفني والتقني للوقوف علي مدي تاثري فن اخلط العربي يف فنون املعادن
الرتاثية وتخ�صي�ص تقنيات معينه البراز جمالياته مثل التكفيت واحلفر وهما من اال�ساليب الدقيقة والتي ت�ستخدم تنوع يف املالم�س
والتباين اللوين يف املعدن البراز ابداعات اخلط العربي .

يف احلقيقة �إن �أهم ما متخ�ضت عنه هذه اجلهود �أنها منحت الأمل للم�ستقبل الذي قد الحت ب�شائره و�أ�شرقت �شمو�سه مع فن اخلط العربي
يف الع�صر احلديث �أمام توا�صل هذه الأجيال اجلديدة من �شباب املبدعني الواعدين بعد �أن احت�ضنتهم نقابة اخلط وفتحت �أمامهم �آفاق
االجتهاد والت�ألق والعمل الد�ؤوب ،وذلك بتقنيات عالية وتذوق فائق الإبداع ،كما فتحت �أمامهم �أبواب التوا�صل العاملي باخلارج يف امل�شاركات
الدولية ويف امل�سابقات واملعار�ض واالحتكاك مع جتارب الفنانني العامليني.
والآن بعد هذا اال�ستعرا�ض والر�صد حلالة اخلط العربي يف م�صر ،ف�إن منح الأمل وعودة الروح للخط تبعث من جديد لت�ضيء �سماء م�صر
والبالد العربية والإ�سالمية بهذا الفن اجلميل اخلالد.
ويف اخلتام وهو لب هذا البحث وخال�صته:
ف�إن م�صر ،وهي الرائدة دو ًما ،عليها �أن ت�أخذ بزمام الأمور ،وجتعل من هذا امللتقى منطل ًقا جديدً ا واعدً ا ،لذلك عليها �أن تقوم بعمل منظومة
جديدة لفن اخلط العربي تعيد تنظيم �أطره التعليمية و�أدواتها ومدار�سها وهياكلها التنظيمية والتعليمية وتنظيم دور العالقة التي
تربطها بني وزارة الرتبية والتعليم ووزارة الثقافة مع توفري �سبل الرعاية والدعم لهذه املنظومة ،حتى يتحقق التوا�صل امل�ستمر وامل�ستهدف
من التطور واالزدهار خلط الفن العربي.
نريد �أن يكون هذا امللتقى ب�إذن اهلل فاحتة خري على م�ستقبل فن اخلط العربي ،وعلى جميع اخلطاطني والعاملني يف جماالته املختلفة،
وكذلك جميع �أبناء الدول العربية والإ�سالمية التي تهتم مب�ستقبل فن اخلط.
وبناء على ذلك ف�إن واجب هذا امللتقى �أن يقرر تعميم هذه التو�صيات ،وينبغي �أن يخرج بقرار �إلزامي جلميع الدول وامل�ؤ�س�سات املعنية
ً
بالتنفيذ الفوري من �أجل احلفاظ على فن اخلط العربي وحمايته والعمل على م�ستقبله ليكون بذلك ملتقى القاهرة الدويل (قو ًيا
َ
و�إيجاب ًيا وفعا ًال) ليفتح � ً
آفاقا و�آما ًال وا�سعة �أمام الأجيال اجلديدة املحبة والعا�شقة لهذا الفن البديع اخلالد " َفاللهَّ ُ َخيرْ ٌ َحا ِف ًظا َوهُ َو أ� ْر َح ُم
اح ِمنيَ" " إِ�نَّا َن ْحنُ َن َّز ْل َنا ِّ
الذ ْك َر َو�إِنَّا َلهُ لحَ َ ا ِف ُظونَ ".
ال َّر ِ
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الكتابة العربية بني التوثيق واجلماليات

م�شكلة حت�سني اخلط

د� .أمنية عامر

خالد حمي الدين احل�سيني

أ�شرف باالنتماء �إليه  ،كنت �أت�ساءل دائ ًما  " :ماذا
كلما بد�أت فى تدري�س مقرر "علم الكتابة العربية" لطالب ق�سم املكتبات والوثائق الذى � ُ
�إذا مل ينزل القر�آن الكرمي فى بالد العرب؟ هل كان العرب �سيتجهون �إىل ممار�سة الكتابة كفعل توثيقى لأحداث ومعامالت ومظهر ثقافى؟
وما الذى كان �سيجعلهم يعتمدون فعل الكتابة كمظهر ح�ضارى وتط ّور �إن�سانى؟"
وتبينّ ىل �أنه مما ال �شك فيه �أن الكتابة العربية مل تكن لتظهر وت�ستقر وت�ستمر لوال نزول �آيات القر�آن الكرمي على النبى حممد �صلى
اهلل عليه و�س ّلم  ،ولوال �ضرورة وحتمية كتابة �آيات القر�آن الكرمي بعد ا�ست�شهاد حفظة القر�آن فى معارك الر ّدة بعد وفاته عليه ال�صالة
ً
إ�ضافة �إىل �أن دخول غري العرب فى الإ�سالم كان له ت�أثريه على الإ�ضافات
ريا فى الغالب الأعم � ،
وال�سالم  ،كانت الكتابة العربية �ستت�أخر كث ً
التى طر�أت على الكتابة  ،و�أعنى بها عالمات الإعراب التى كانت �ضرورة لتجنّب �أخطاء القراءة  ،وكانت جتل ًيا مكتو ًبا لعلم النحو وتطبي ًقا
له .
ومرت عدة قرون حتى و�صل �إىل الثبات
مر احلرف العربى بعديد من مراحل الإ�صالح والتطوير حني كان فى مرحلة كونه "توثي ًقا" ّ ،
لقد ّ
واال�ستقرار بد�أت بعدها عمليات تطويع احلرف للفن وجماليات الكتابة  ،وكان اخلط الكوفى هو ملك اجلماليات من حيث التنويعات فى
كتابته رغم �أنه فى الأ�صل خط ياب�س جاف فى تو�صيفه  ،ولكن العقلية الإبداعية العربية ت�أثرت مبا ر�أت فى بالد �أخرى فتحها امل�سلمون
فار�سا للفن على جدران امل�ساجد  ،ثم جتاور احلرف
 ،فاقتب�ست و�أ�ضافت و�أبدعت وترك اخلط الكوفى �صفحات امل�صاحف جزئ ًيا ليكون ً
العربى اللينّ مع اخلط الكوفى الياب�س ليكونا ّ
خطني متجاورين فى جمال الفنون الإ�سالمية .
وامتدت
وا�ستقرت الكتابة التوثيقية
عن�صرا منفر ًدا للوحات فنية متكاملة ،
يجدر بالذكر �أن احلرف العربى �س ّباق فى كونه مي ّثل فى ذاته
ّ
ً
ّ
يقدر الفن اجلميل ويفهمه .
�إىل خطوط جمالية ت�شكّل لوحات فنية ال تخط�ؤها عني من ّ

�إن الكتابة هى من �أهم الن�شاطات الإن�سانية التي من خاللها ُت ْبنى كل العلوم واملعارف  ،وهي التي ت�سجل خربات وجتارب الإن�سان والأمم
واحل�ضارات حتى ُت�شكل �صورة لكل �شخ�ص وكل �أمة وكل ح�ضارة  ،فالإن�سان هو الع�ضو امل�ؤثر الفاعل يف البناء والرقي  ،يرتقي بنف�سه وب�أمته
وكلما زادت قراءة الفرد زادت خرباته وثقافته وات�سعت مداركه وت�شعبت �أفكاره  ،فين�ش أ� داخله حافز فطري قوي يدفعه دف ًعا للكتابة
ً
وت�سجيل كل خرباته وجتاربه على مدار حياته  ،لتكون
�شمعة ت�ضيئ الطريق للأجيال القادمة  ،وت�ضعهم على بداية الطريق الذي انتهى
عنده الآباء .
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وهذا البحث خال�صة خرباتي التي جتاوزت الثالثني عا ًما يف تدري�س اخلط العربي  ،مبي ًنا � ،أهمية حت�سني خط اليد  ،و�أن هذه امل�س�أله التى
ريا من النا�س  ،هي يف الواقع مهمة جدا  ،لأنها من �أهم و�سائل التوا�صل بني الأفراد والأمم  ،عالوة على �أن الكتابة هى وعاء
ي�ستهني بها كث ً
الفكر والعلوم الإن�سانية .
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مو�سيقى اخلط العربى عند �أبى حيان التوحيدى
حممد بغدادى
الواقع �أن �أبا حيان التوحيدي جنح يف ر�سالتة عن اخلط يف �أن "يثري العديد من امل�شكالت املعا�صرة يف الفن ويف قواعد ًه
ومن هنا  ،يعد التوحيدي واحد ًا من �أهم النقاد الفنانني العرب � ،إذ �أن حقائقه القدمية ما زالت �صاحلة لإثارة الده�شة فينا حتى الآن  ،حتى
�إنه عندما يتحدث عن ح�سن اخلط وعن دور القلم ف�إمنا يتحدث عن الفن ب�صورة عامة ذلك �إنه :
"كخطاط وراق و�أديب مبدع وباحث ال
ي�ستجلب �أمثلته وال تدور �أفكاره �إال من
معني مهنته وفنه"
وهكذا ف�إن ما ن�ستخل�صه من مبادئ علم اجلمال قالها �أو جمعها عن غريه من امل�شتغلني فى مهنته �أو البارعني فى فنه ليزيد مو�ضوع علم اجلمال
العربى ثراء وو�ضوح ًا  ،فيقول التوحيدى على ل�سان على بن عبيدة:
"القلم �أ�صم ولكنه ي�سمع النجوى
و�أبكم ولكنه يف�صح عن الفحوى "
وي�ستعر�ض التوحيدى تعريفه للفن فيقول :
"الفن م�ؤلف من �شكل وم�ضمون
من فكر هو احلكمة  ،و�إبداع هو البالغة
وهو لرى العقول الظامئة والنفو�س الطواقة للجمال"
ذلك هو �أبو حيان التوحيدى  ،وتلك كلماته عن الفن ور�ؤيته فى علم اخلط ورغم �إحتفاء امل�ست�شرقني وامل�ؤرخني ب�أبى حيان ف�إن النا�س �أنكروه
فى ع�صره  ،وقد تعاونت �أ�سباب كثرية على تنكر النا�س له  ،وهذا ما انعك�ست ظالله على �شخ�صيته  ،وقد �ساعدهم �أبو حيان على ن�سيانه
والتنكر له �إذ:
"عا�ش فى عزله عن النا�س ثم �أحرق كتبه
وغ�سلها باملاء ف�أتلفها  ،فمهد للتارخ من بعده �أن يتجاهله
ويتنا�ساه و�أن يطويه فيما طوى من كنوزه"
ولعلنا فى تلك العجاله ننجح فى �إلقاء ب�صي�ص من ال�ضوء على دور التوحيدى فى �إر�ساء مبادئ علم اجلمال وفن اخلط فى حياتنا �أو لعلنا
نوفيه بع�ض ًا من حقه ال�ضائع فى ع�صر تنكر له وتنا�ساه و�سلبه حقه فى تاريخ زاخر بالإحتفاء مبن هم دونه علم ًا وفن ًا وموهبة.
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م�سجد ال�سلطان ح�سن  -جامعة فنون ا�سالمية
و�أخطاء املرممني يف كتاباته
�صالح عبد اخلالق
يعد م�سجد ال�سلطان ح�سن �أ�ضخم م�ساجد م�صر عمارة ،و �أعالها بنيان ًا ،و �أكرثها فخامة ،و �أح�سنها �شك ًال .و هو يبلغ من العظمة و ال�ضخامة
حتي قال عنه جا�ستون فييت املدير ال�سابق للمتحف الإ�سالمي بالقاهرة ” �أنه لأبدع �آثار القاهرة  ،و اكرثها جتان�س ًا و متا�سك ًا و كمال وحدة
و �أجدرها ب�أن يقوم بجانب تلك الآثار املده�شة التي خلفتها مدنية الفراعنة”.
�إذا كان مل�صر القدمية ان تفخر ب�أهرامها فان مل�صر الإ�سالمية ان تتيه عجبا مبدر�سة ال�سلطان ح�سن التي و�صفها الورثيالنى الرحالة املغربى
ب�أنه م�سجد ال ثاين له يف م�صر وال يف غريها من البالد يف فخامة البناء ونباهته      .وقد عرث الأثرى ح�سن عبد الوهاب فى عام  1944على
ا�سم املهند�س العبقري الذي ا�شرف على ت�صميم هذه املدر�سة وبنائها وهو حممد بن بيليك املح�سنى وهو من �أوالد �أمراء املماليك الذين قربهم
ال�سلطان ح�سن و�سماهم امل�ؤرخون ب�أوالد النا�س  ،وكل ما نعرفه عن هذا املهند�س انه كان من �أمراء الألوف و�أوالد النا�س ويبدو ان كونه من
�أوالد النا�س قد دفعه �إىل م�صادقة ال�سلطان النا�صر ح�سن واالرتباط به ولي�س من امل�ستبعد ان يكون ابن بيليك قد انحاز اىل جانب ال�سلطان
فى �صراعه �ضد الأمري يلبغا اليحياوى وهو ال�صراع الذي انتهى بقتل ال�سلطان ح�سن و�إلقاء جثته يف النيل  ،ويبدو ان املهند�س قتل  ،وفى خ�ضم
هذا ال�صراع �أختفى املهند�س عن العيون حيث مل يعرف له بعد ذلك على ترجمه �أو حتديد ل�سنة وفاته ،وقد جنح املرحوم ح�سن عبد الوهاب
فى التو�صل �إىل �أ�سم هذا املهند�س عند قراءته لن�ص الطراز اجل�صى الذي تزدان به مدر�سة احلنفية حيث تنفرد هذه املدر�سة ب�أكرب �إيوان
معقود فى العمارة الإ�سالمية وهو �إيوان القبلة وقد بلغت النفقة على القالب الذي �شيد به عقد الإيوان املدبب بحوايل � 20ألف دينار ذهبى،
كما تعترب املقرن�صات احلجرية للمدخل الرئي�سى بها من الأمثلة النادرة فى العمارة الإ�سالمية وال جدال فى �أن البناء ال�ضخم مبئذنتيها
ال�سامقتني فى ر�شاقة ملفته  ،يعد معجزة معمارية لي�س فقط بالقيا�س للتقنيات والإمكانيات التى كانت متاحة لإبن بيليك املح�سنى فى تلك
الع�صور الو�سطى ،ولكن �أي�ض ًا بقدرة املدر�سة على ال�صمود �أمام القذف املدفعى ملماليك القلعة و�إ�ستفزاز اهتمام زوجة حممد على با�شا خو�شيار
هامن والدة اخلديو �إ�سماعيل �إذ حاولت حماكاة هذا ال�صرح املعمارى لإن�شاء جامع الرفاعى فى مواجهته ولكنه جاء دون رونق وجمال على
الرغم من �أن بناءه �إ�ستغرق قرابة ع�شرون عام ًا بينما �شيد ال�سلطان ح�سن حتفته املعمارية فى نحو خم�س �سنوات.

159

درا�سة عملية
�إ�شكالية كتابة الياء الأخرية املنفردة وكيفية حلها
اال�ستاذ الدكتور � -أ�شرف حممد رجب كحلة
امل�شكلة :وجود �أخطاء ج�سيمة و�أخطار واهمة نتيجة ا�ستخدام الطريقة ال�شامية يف الكتابة بو�ضع نقطتني حتت الياء الأخرية
"املتطرفة" واملنفردة وكيفية �إيجاد حل ناجح.
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برنامج الندوة العلمية
ملتقى القاهرة الدويل لفن اخلط العربي
اليوم األول -األحد  22مارس :2015

افتتاح املعر�ض العام للملتقى بق�صر الفنون.

اليوم الثاني -اإلثنين  23مارس :2015

ظهرا.
اجلل�سة الأوىل
ً
(�صباحا) من ال�ساعة ً 1 :11
رئي�س اجلل�سة� :أ .فكري �سليمان
�إدارة الـــندوة:
 د .نيڤني حممد خليل� :أثر اخلط العربي يف جماليات العمارة الإ�سالمية (ك�سوة الكعبة ال�شريفة). �أ� .صالح عبد اخلالق :م�سجد ال�سلطان ح�سن ..جامعة فنون �إ�سالمية ..و�أخطاء املرممِّ ني يف كتاباته. د .تغريد حممد �إبراهيم /د .كرم م�سعد �أحمد :درا�سة حتليلية ملختارات من الأعمال الرتاثية املعدنية التي تعتمد علىاخلط العربي.
 د .نها �سيد حممد عفيفي :جماليات اخلط العربي وزخارف التوريق يف العمارة الإ�سالمية بالأندل�س. �أ.م.د /ماهر �إبراهيم ال�صفتى� :أ�سا�سيات رميم امل�شكوات الزجاجية فى الع�صر اململوكى.ظهرا
ا�سرتاحة من ال�ساعة ً 2 :1
(م�ساء) من ال�ساعة 4-2
م�ساء.
اجلل�سة الثانية
ً
ً
رئي�س اجلل�سة :د .را�شد دياب
�إدارة النــــدوة:
 د .حممد حممد العربي /د .حمرو�س حممود :املدر�سة احلروفية كمدخل لتنمية الإبداع يف التعبري الفني. د� .أحمد ح�سن الأبحر :القيم اجلمالية يف اخلط العربي و�أثرها يف الفن املعا�صر. �أ .فوزي �إبراهيم �أبو جلهوم :الكتابة العربية يف الفن الت�شكيلي املعا�صر. د .هبة ال�صايغ� :أهمية اخلط العربي يف الفنون التطبيقية.162

اليوم الثالث -الثالثاء  24مارس :2015

ظهرا
اجلل�سة الثالثة
ً
�صباحا من ال�ساعة ً 1-11
رئي�س اجلل�سة :د .م�صطفى عبد الرحمن
�إدارة النــــدوة:
د .را�شد دياب :اخلط فى اللوحة الت�شكيلية
 �أ .حممد بغدادي :مو�سيقى اخلط العربي عند �أبي حيان التوحيدي. د� .أمنية عامر :اخلط العربي بني التوثيق واجلماليات. -د� .سامى بخيت� :إ�ستخدامات اخلط العربى فى الفنون الت�شكيلية احلديثة .

(من ال�ساعة  4-2م�سا ًء)
حفل التكرمي وتوزيع ال�شهادات مبركز الإبداع الفني ب�ساحة دار الأوبرا.
اليوم الرابع -األربعاء  25مارس :2015

ظهرا
اجلل�سة الرابعة
ً
(�صباحا) من ال�ساعة ً 1 :11
رئي�س اجلل�سة :د� .أحمد الأبحر

إدارة النــــدوة:

 �أ .خالد حميي الدين احل�سيني :م�شكلة حت�سني اخلط العربي – �أ�سبابها وعالجها. �أ .حممد رطيل :م�شكلة �سوء اخلط والكتابة. �أ .فكري �سليمان :كيف ننه�ض مبنظومة اخلط العربي؟ د� .أ�شرف كحلة� :إ�شكالية كتابة الياء الأخرية وكيفية ح ِّلها.ظهرا.
ا�ستـــــراحـــــة من ال�ساعة ً 2 :1
ع�صرا
اجلل�سة اخلتامية والتو�صيات :من ال�ساعة 4 :2
ً
�إدارة النــــدوة:
�أع�ضاء اللجنة العلمية.

163

جدول ور�ش العمل امل�صاحبة
بق�صر الفنون من ال�ساعة اخلام�سة حتي ال�سابعة م�ساء

�سوق �أدوات اخلط العربي املقام بق�صر الفنون
بداية من  22مار�س حتي  31مار�س 2015

�أ�سم الور�شة

امل�شرف على الور�شة

تاريخ الور�شة

الأدوات املعرو�ضة

اخلطاطون امل�شاركون

حل الذهب و�إ�ستخداماته

م�صعب الدوري ( العراق )

الأربعاء  25مار�س 2015

ورق مقهر و�أقالم

�أحمد عادل

التذهيب والزخرفة وحل الذهب

م�صعب الدوري ( العراق)

اخلمي�س 26مار�س 2015

تقهري الورق

حممد جمعة

ال�سبت  28مار�س 2015

ورق الإبرو

فاطمة زنون ( العراق )

االحد  29مار�س 2015

�سر ال�صنعه

م�سعد خ�ضري (م�صر)

الإثنني  30مار�س 2015
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ورق مقهر و�أحبار

حممد جمعة

�أحبار و�ألوان م�صنعة من الطبيعة

ح�سام علي

�أ�صباغ و�أقالم ب�سط م�صنعة يدو ًيا

�أحمد �أبو زيد

�أم�شق وكتيبات تعليمية

جتميع خطاطني

165

جلنة الفرز

جلنة التحكيم

				
الدكتور /عبد الله عثمان

رئي�س ًا

األستاذ /محمود إبراهيم سالمة

رئي�س ًا

األستاذ /صالح عبد الخالق			

ع�ضو ًا

				
األستاذ /مسعد خضير

ع�ضو ًا

				
األستاذ /يسرى حسن

ع�ضو ًا

				
األستاذ /فكرى سليمان

ع�ضو ًا

				
األستاذة /نجاة فاروق

مقرر ًا

			
األستاذ /محمد حمام

ع�ضو ًا

األستاذ /سامح إسماعيل			

ع�ضو ًا

			
األستاذة /نجاة فاروق

مقرر ًا
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فريق العمل
عالء شقوير
�إ�شراف تنفيذى

أحمد بالل
ت�صميم الكتالوج

تامر البدرى
ت�صميم الغالف

سحر معتمد  -نجاة فاروق
املادة العلمية

وائل نبيل  -نورا حسنى  -مصطفى الشناوى
جمع ت�صويرى

أمال دياب
تدقيق لغوى
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